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ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID  
 
Inleiding 
In dit bestuursverslag wordt aandacht besteed aan de financiële activiteiten van Islamitische 
Stichting Nederland voor Onderwijs en Opvoeding-ISNO Yunus Emre in het jaar 2016. 
 
Jaarrekening 
De in dit verslag opgenomen jaarrekening 2016 van Islamitische Stichting Nederland voor Onderwijs 
en Opvoeding-ISNO Yunus Emre is opgesteld door Dyade Onderwijsbedrijfsvoering B.V. 
 
Deze jaarrekening is gecontroleerd door accountantskantoor PricewaterhouseCoopers Accountants 
N.V. 
 
Kernactiviteiten en Beleid 
Onder het bevoegd gezag van Islamitische Stichting Nederland voor Onderwijs en Opvoeding-ISNO  
Yunus Emre, met bevoegd gezag nummer 40272, vallen de onderstaande scholen: 
Mandelaplein  23GV-C1 
Schalk Burgerstraat 23CV-C2 
Van Damstraat  23GV-C3 
Beresteinlaan  31DE  
 
Algemene informatie omtrent de instelling:  
  
Doelstelling van de organisatie 
In het schoolplan 2014 – 2018 is de doelstelling van de school als volgt omschreven:  
Onze school is uniek. Zij draagt bij aan: 
1. De vergroting van de emancipatie van de moslimburgers in de  Nederlandse samenleving. 
2. De ontwikkeling van zelfbewustzijn en identiteit bij moslimburgers.  
3. De vorming van kinderen tot wereldburgers.  
De ambities van de school: 
a) Zo hoog mogelijke ontwikkeling van de aanwezige mogelijkheden van elk kind. 
b) Bevordering van respect en vredelievendheid. 
c) Bevordering van wereldburgerschap. 
d) Werken vanuit religieus besef. 
 
Missie van de Yunus Emre 

- We leggen de basis voor volwaardige wereldburgers 
- met een verantwoorde identiteit 
- met onderwijs van hoog niveau 
- met goed gekwalificeerde leraren en stafleden 
- in verscheidenheid van culturen en 
- binnen een moderne open organisatie. 

Wij houden onze missie levend door: 
- de kwaliteit van ons doen en laten kritisch te bewaken. 
- het goede voorbeeld te geen aan elkaar en de leerlingen. 
- samen te werken met onze buren in de wijk. 
- regelmatig stil te staan bij onze idealen. 
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Juridische structuur 
De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag is een stichting. Islamitische Stichting Nederland 
voor Onderwijs en Opvoeding-ISNO Yunus Emre is op 14 oktober 1991 opgericht en is ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder dossiernummer 41157026. 
 
Organisatiestructuur en personele bezetting 
ISNO Yunus Emre beschikt in formele zin per 1 augustus 2016 over een tweetal scholen met twee 
BRIN-nummers waar vier locaties onder ressorteren. Op elke school is er een locatieleider benoemt 
onder verantwoording van de Dagelijks Bestuurder als directeur. De locatieleider heeft de 
verantwoordelijk om voor goed onderwijs en goed personeelsbeleid op zijn school zorg te dragen. 
Het voorwaardelijke beleid zoals voldoende financiën en goede huisvesting is de 
verantwoordelijkheid van de DB / directeur. Samen vormen de locatieleiders, een vertegenwoordiger 
van de sectie IB, een vertegenwoordiger van de ISB en het DB / de directeur het bovenschools 
managementteam (BMT) van ISNO Yunus Emre.  
 
Per 1 augustus 2016 is er op elke school een Intern Begeleider (IB’er) en Intern Systeem Begeleider 
(ISB’er) benoemend als functie. Hiervoor is het functieboek van Ibs Yunus Emre aangepast en heeft 
de PMR ingestemd met dit besluit. Deze kregen eenzelfde inschaling als de locatieleiders en zijn met 
de locatieleider het managementteam van de schoollocatie gaan vormen.  
 
De DB / directeur is in eerste instantie directeur van de school. Deze wordt ondersteund door een 
beperkt stedelijk bureau gevormd bestaande uit een beleidsmedewerker, een parttime 
administrateur welke de facturering afhandelt en een parttime medewerker voor de personeel 
technische administratie.     
 
Aangezien er meerdere BRIN-nummers onder één Bestuur zijn gaan vallen, heeft de organisatie 
eveneens een GMR in werking gesteld met een GMR-reglement en -statuten. Daarnaast is er per 
BRIN-nummer een MR vastgesteld met een personeels- en een oudergeleding. 
 
Organogram  
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Bestuurssamenstelling 
Het algemeen bestuur is ultimo 2016 als volgt samengesteld:     
     
Voorzitter   : M. Bumanjal 
Secretaris  : C. Akbas 
Penningmeester : M. Arslan 
Overige bestuursleden : F. El Marini 
    R.F. Veldkamp 
 
Bekostigingsgrondslag 
Het aantal leerlingen op 1 oktober vormt de grondslag voor de bekostiging. Eventueel kan door 
middel van een groeitelling aanvullende bekostiging worden toegekend als het aantal leerlingen van 
een school volgens daartoe vastgestelde normen (voor het totale bestuur) is toegenomen. 
 
Groeitelling 2016 
Er hebben gedurende het kalenderjaar 2016 groeitellingen plaatsgevonden en derhalve is /  
wordt aanvullende bekostiging ontvangen. 
 
Voortgaande groei afnemers 
ISNO Yunus Emre telde op de teldatum 01.10.2016: 1076 ingeschreven leerlingen. Op het moment 
van schrijven van dit verslag (15.06.2017) telt de school inmiddels al weer 1180 leerlingen en zal de 
eindscore in het lopende schooljaar 2016 - 2017 per 07.07.17 op 1187 leerlingen liggen. Bij het 
plannen van de klassenbemensing voor het schooljaar 2017-2018 wordt uitgegaan van een 
schoolgrootte van 1327 leerlingen op de eerste schooldag (21.08.17). Hierin zijn zowel de leerlingen 
die vallen onder brinnummer 23GV als de leerlingen die vallen onder brinnummer 31DE 
meegenomen.  
De in onderstaande tabel aangegeven groeicijfers worden o.a. gepland op basis van de aanwezige 
wachtlijsten voor de verschillende groepen / locaties. Een ervaringsgegeven van de laatste jaren is 
dat de schoolpopulatie, na een 1 oktobertelling, nog verder in omvang zal kunnen toenemen. Zo is er 
in de loop van het huidige schooljaar nog in alle vier de locaties een instroomgroep 1 voor vierjarigen 
gestart. Deze vier groepen 1 zijn inmiddels zowat volgroeid. Ook in het komende schooljaar lijkt 
ditzelfde fenomeen, beredeneert vanuit de wachtlijst, eveneens voorzien kunnen worden. Aan de 
locaties Mandelaplein, Van Damstraat en Beresteinlaan zijn voorschool peuterspeelzalen verbonden, 
welke tot op heden gezorgd hebben voor een gestage groei in de onderbouw van de scholen.   
    

 
 
Belangrijkste kenmerken van het gevoerde beleid 
Financiën  
Uitdaging binnen het financieel beleid van ISNO is een balans te vinden tussen centraal aansturen en 
locatie gebonden aansturing. Wij zijn dit schooljaar gestart met het verder vormgeven van financieel 
beleid om de beheersing te vergroten en risico’s te minimaliseren. Eén van de uitdagingen dit 
schooljaar was de financiering van de verbouwing aan de Beresteinlaan en de van Damstraat. 
Vanwege de voorfinanciering vanuit onze organisatie bleek het een uitdaging te zijn om de 
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voorschotten vanuit de gemeente Den Haag goed te laten aansluiten op de betaaltermijnen voor de 
verschillende opleverfases. Wij zijn dit jaar gestart met meer aandacht voor de planning rondom 
betalen en declareren binnen verbouwingswerkzaamheden. Gelet op het feit dat wij komend 
schooljaar te maken krijgen met de grootschalige en kostbare verbouwing van de Schalk Burgerstraat 
hopen wij de vruchten te kunnen plukken van het dit jaar ingezette beleid rondom de financiële 
planning.  
Binnen de meerjarenbegroting is verder een onderscheid aangebracht op locatieniveau. Hierdoor is 
het inzichtelijker op welke wijze de begroting verdeeld is. Om dit te ondersteunen heeft de school 
sinds dit schooljaar de beschikking over 0,5 WTF aan ondersteunend personeel op het gebied van 
financiën. 
 
Inkoopbeleid 
Sinds medio het verslagjaar zetten wij ons steviger in op een actueel inkoopbeleid. Een inkoopbeleid 
waarbij de marktprijs leidend is. Dit inkoopbeleid heeft met name geleid tot veranderingen op het 
gebied van de inkoop van ICT diensten en producten en facilitaire diensten en producten.  
 
ICT 
Dit schooljaar is ICT binnen onze scholen verder gestandaardiseerd door te kiezen voor een 
onderwijs gespecialiseerde ICT dienstverlener. Dit zorgt ervoor dat wij kunnen rekenen op een ICT 
partner met verstand van onderwijssoftware en onderwijsprocessen. Verder zijn wij ook dit jaar 
gestart met het gereedmaken van onze schoolgebouwen, beginnend met het Mandelaplein en de 
Beresteinlaan, voor het gebruik van digitale leermiddelen. Zo wordt er een professioneel en dekkend 
wifi netwerk aangelegd waardoor wij de mogelijkheid hebben om vanaf komend schooljaar in 
pilotfase mobiele digitale leermiddelen in te zetten. Onze huidige ICT middelen bieden weinig 
mogelijkheden om ICT klassikaal en effectief in te zetten ter ondersteuning van het onderwijs. De 
komende periode werken wij samen met ICT onderwijsprofessionals om onze ICT parels en puzzels in 
kaart te brengen om zo een weloverwogen keuze te maken rondom de inzet van digitale 
leermiddelen gedurende de komende jaren. 
 
Zaken met een behoorlijke personele betekenis en personele ontwikkeling 
Onze organisatie heeft evenals in het vorig verslagjaar te maken gehad met de ingebruikneming van 
een extra schoollocatie, ditmaal aan de Beresteinlaan 629 en de hiermee samenhangende start van 
nog een compleet nieuwe school. Dit heeft voor de nodige verschuivingen in het personeelsbestand 
gezorgd waarbij de nadruk lag op het vinden van een balans tussen de inzet van ervaren, reeds in 
dienst zijnde leerkrachten, en nieuw aan te trekken leerkrachten. Dit opdat een adequate bezetting 
van de groepen op alle vier de locaties aan de orde bleef.  
 
Ter handhaving van de onderwijskundige kwaliteit worden de ISB’ers ingezet met betrekking tot het 
professionaliseren van de leerkrachten. Zo vinden er trainingen en afname van audits plaats in het 
kader van de SOP doelstellingen. Leraren ontvangen na afloop een certificaat. Verder vinden er 
klassenbezoeken plaats met verschillende doeleinden. Nieuwe leerkrachten krijgen begeleiding 
vanuit de ISB’ers. Leerkrachten worden geadviseerd en begeleid bij de keuze voor opleidingen en 
cursussen. Tot slot vindt er coaching plaats om bepaalde competenties te versterken.  
 
Personeelsbeleid 
Via het Integraal Personeelsbeleid (IPB) worden de kennis en vaardigheden van leerkrachten 
verbonden aan de missie en visie van de school. Via functioneringsgesprekken en Persoonlijke 
Ontwikkelingsplannen (POP) wordt de ontwikkeling van leerkrachten gevolgd. De Nota 
Gesprekkencyclus stelt dat er drie gesprekken in drie jaar tijd plaatsvinden; twee 
functioneringsgesprekken en een beoordelingsgesprek. De scholing van de leerkrachten hangt af van 
de taken van de leerkracht en de gestelde doelen. Ontwikkeling van het personeel is een kernpunt 
binnen het IPB.  
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Aantrekken personeel 
Het personeelstekort in het onderwijs treft ook onze school. Wij investeren daarom in het behouden 
van stagiaires in een LIO traject door intensieve begeleiding te bieden bij het afstuderen en deze 
tijdens werktijd de mogelijkheid te geven aan hun opleiding te werken. Hierdoor beschikken wij over 
gekwalificeerd personeel nog voordat deze de arbeidsmarkt betreden. 
 
Onderwijsprestaties 
De vier groepen 8 hebben in april jl. deelgenomen aan de Centrale Eindtoets. Wij zijn dan ook 
opnieuw tevreden met de resultaten die behaald zijn. Het landelijk gemiddelde voor het schooljaar 
2016 - 2017 is 535,2. De groepen 8 van ISNO Yunus Emre hebben een gemiddelde weten te behalen 
van 535, 7 punten. Dit behaalde gemiddelde geeft aan dat er spraken is van voortgaande continuïteit 
ten aanzien van het niveau waarop onze leerlingen de school verlaten. Deze mooie prestatie is 
behaald mede dankzij de inzet van de leerkrachten, overig personeel, leerlingen en betrokkenheid 
van de ouders.  
 
Onderwijsontwikkelingen 
Gedurende het verslagjaar hebben een aantal activiteiten plaatsgevonden die verder bijdragen aan 
de verbetering van het onderwijs binnen onze scholen waarbij de Interne Systeembegeleiders een 
sleutelrol vervullen. In het kader van kwaliteitsborging en verbetering is er dit schooljaar steviger 
ingezet op de afstemming tussen onderwijsbehoeften van leerlingen en het didactisch handelen van 
leerkrachten. Zo wordt het maken en uitvoeren van groepsplannen steeds beter gemonitord en vindt 
er toetsing hiervan plaats door middel van klassenbezoeken. Hierbij is er aandacht voor de 
toepassing van differentiatie in de lessen maar ook voor de nieuw aangeleerde didactiek, 
bijvoorbeeld op de vlakken van begrijpend lezen en woordenschat. Hiernaast er is aandacht voor de 
professionalisering van collegiale toetsing doormiddel van het gebruik van een kijkwijzer.  
 
Professionele leergemeenschap 
Binnen de onderbouw en de voorschool werken wij met een professionele leergemeenschap (PLG). 
Wij zijn dit jaar gestart met de concrete invulling van de PLG. Onder leiding van instructional leaders, 
de ISB’ers, is er besproken hoe de doorgaande lijn van 2 tot 7 jarigen geoptimaliseerd kan worden en 
vorm kan krijgen. Tijdens een studiedag voor de onderwijsgevenden is aandacht besteed aan het 
opzetten van een PLG. Hierbij ging het o.a. over het verbeteren van het opbrengstgericht werken 
met Piramide in de groepen 1 en 2. Daarnaast is er een studieochtend georganiseerd voor deze 
groepen met als doel het versterken van de didactische vaardigheden en wel specifiek bij het 
omgaan met verschillen in de onderbouw en de toepassing van SHM in combinatie met coöperatief 
leren en PLG.  
 
Begrijpend lezen 
Begrijpend lezen is samen met woordenschat al jaren een uitdaging. Ook landelijke trends laten zien 
dat dit een zorgkindje is binnen het primair onderwijs. Dit jaar is begrijpend lezen een nog grotere 
prioriteit geworden. Zo zijn is er een studiedag georganiseerd, is coaching door ISB’ers in de klassen 
ingezet en is er een scholingsbijeenkomst voor de onderwijsgevenden georganiseerd. 
 
Muziek en beeldende vorming 
Vanaf dit schooljaar hebben leraren kennis kunnen maken met de methodes SalaamArt4Fun en 
Winston’s muziekschool. Winston’s muziekschool is een digitale muziekmethode waardoor de 
methode laagdrempelig is voor docenten. Leerlingen worden door middel van ritmische opdrachten 
(bodypercussie) en verbaal rijmen mentaal uitgedaagd. Op een studiedag zijn de methodes 
gepresenteerd aan de docenten door middel van een workshop. Voor uitvoering van deze 
activiteiten zijn van een fonds voor alle vier de locaties aanvullende financiële middelen verworven.  
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Nieuwe methode Aardrijkskunde 
Na implementatie van de geschiedenismethode Argus Clou is het tijd om de aardrijkskundemethode 
te vervangen. De werkgroep aardrijkskunde heeft zich op verschillende methodes georiënteerd en 
een selectie gemaakt van 2 methodes die het best aansluiten bij onze school. Er is gekozen om te 
experimenteren met Argus Clou. Na de experimentele fase zijn er puzzels en parels ontvangen van de 
docenten om een besluit te kunnen nemen. Er zijn veel positieve reacties ontvangen waardoor Argus 
Clou volgend schooljaar geïmplementeerd zal worden. 
 
Ontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg 
ISNO Yunus Emre is voortdurend bezig om haar onderwijs te verbeteren en te zorgen dat leerlingen 
meer en beter (en soms anders) leren. De wijze waarop de school  de kwaliteit van het onderwijs 
bepaalt, bewaakt, borgt en verbetert is voor de school ook de leidraad van de kwaliteitszorg. Ook 
voor in het schooljaar 2016-2017 zijn er doelen geformuleerd die de kwaliteit moeten verbeteren. 
Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van de evaluatie en vooruitblik van het vorige schooljaar maar 
er is ook geput uit de verschillende beleidsplannen die daarbij voorhanden zijn: 
1. het schoolplan 2014-2018 
2. het inspectierapport van mei 2015 
3. het meerjarig plan HEA 
4. het schoolontwikkelingsplan passend onderwijs 
5. het jaarplan 2016-2017 
6. het verslag van de bestuursevaluatie juni 2016 
 
Bij het inzichtelijk proberen te maken van wat wij dit jaar als school hebben gedaan om de kwaliteit 
te borgen of te verbeteren is er eerst gekeken naar de borging van goedlopende processen, 
vervolgens is er een schematisch overzicht (pdca-model) gemaakt van de verbeteractiviteiten en 
vervolgens zijn vernieuwende / innoverende acties aan bod gekomen. 
 
Borging van wat goed gaat 
Wanneer we de conclusie van de inspectie (toezicht 2015) als uitgangspunt nemen dan zien we dat 
onze leerkrachten “effectieve instructie kunnen geven in een gestructureerde en leerrijke omgeving 
waarbij er veelvuldig gebruik gemaakt wordt van coöperatief leren. Daarbij is de taakgerichtheid van 
de leerlingen rij hoog”. Deze resultaten willen we graag behouden en verbeteren  en middels interne 
trainingen en klassenbezoeken geven we daaraan vorm en inhoud. 
Ook de uitvoering van het HGW en OGW wordt steeds beter, hetwelk zijn oorzaak vindt in een 
betere monitoring, begeleiding en sturing vanuit de afdeling IB. Hierdoor zijn de groepsplannen wel 
levende documenten geworden en geschiedt de analyse van leeropbrengsten verfijnder. Dit willen 
we ook behouden maar dat kan echter nog altijd fijnmaziger en geraffineerder. 
 
Ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden partijen (waaronder samenwerkingsverbanden) 
In het kader van Passend Onderwijs participeert ISNO Yunus Emre Den Haag in het  
samenwerkingsverband SPPOH (Stichting Passend Onderwijs Haaglanden). ISNO wordt door het DB 
vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur van SPPOH. De directeur en locatieleiders nemen deel 
aan het directeurenoverleg en de IB’ers aan het IB-verleg van SPPOH. Dit op het niveau van de 
stadsdelen Centrum en Escamp. Een lid van de GMR van ISNO is in het verslagjaar gaan deelnemen 
aan de ‘Ondersteunings Plan Raad’ (OPR) van SPPOH. De OPR is het medezeggenschapsorgaan die als 
kritische sparringpartner voor het SPPOH wil functioneren. Dit met als doel dat er een inhoudelijk 
volledig en goedgekeurd Ondersteuningsplan (OP) tot stand komt. De OPR monitort op de voortgang, 
uitvoering en de werking van het Ondersteuningsplan. 
In relatie tot passend onderwijs heeft er door ISNO  Yunus Emre een actualisering van het ‘school 
ondersteuningsprofiel’ (SOP) en het ‘school ontwikkelplan basisondersteuning’, inclusief 
implementatieplan plaatsgevonden. In het school ontwikkelplan basisondersteuning staat 



10 
 

beschreven: ontwikkeldoelen en -acties qua basiskwaliteit, hoe ziet de ondersteuningsstructuur van 
ISNO eruit, het handelingsgericht werken en de inzet van preventieve en curatieve acties. 
 
Governance ontwikkelingen (interne beheersing en toezicht) 
De omvang van de scholen heeft er toe geleid dat het bestuur besloten heeft om op elk van de vier 
schoollocaties een schoolleider te benoemen, met taken en bevoegdheden die recht doen aan 
onderwijskundig leiderschap. Samen met het DB vormen de schoolleiders het managementteam van 
ISNO.  
In dit model blijft het bestuur van ISNO kiezen voor een flexibele organisatie met een zo klein 
mogelijke overhead. Het externe administratiekantoor verzorgt de financiële en personele 
administratie. Op onderdelen huurt de school  expertise en ondersteuning in van het HCO en TdF. 
ISNO heeft niet de intentie om dit beleid in de komende jaren te veranderen. Wel werd het 
verstandig geacht om de locatieleiders administratief te ondersteunen (wtf 0,5000 per school). 
Verder werd het verstandig geacht om het DB te laten ondersteunen door een managementassistent 
(wtf 0,5000) en een administratief medewerker (wtf 0,5000).  
 
Dit beleid is in uitvoering genomen. Inmiddels is er voor de locatie Van Damstraat 7 een 
gediplomeerd schoolleider aangesteld. Op de locatie Schalk Burgerstraat 383 (Vrijstaathof 50) wordt 
deze functie ingevuld door de voormalig adjunct-directeur. Ook voor de school aan de Beresteinlaan 
629 is een locatieleider aangesteld.   
 
Het beleid van de instelling aangaande de bezoldiging van haar bestuurders en toezichthouders 
en de wijze waarop dit beleid in het verslagjaar in de praktijk is gebracht 
Het Dagelijks Bestuur (DB) / directeur wordt bezoldigt conform CAO PO. De leden van het Algemeen 
Bestuur komen in aanmerking van een onkostenvergoeding van maximaal € 1.500,-- op 
kalenderjaarbasis.    
 
Vermelding van de geldende (branche) code voor goed bestuur en vermelding van het al dan  
niet afwijken van die code en motiveren waarom is afgeweken hiervan 
Door het AB wordt het huidige ‘one tier’ bestuursmodel als adequaat en gewenst beschouwd voor de 
uitoefening van haar taken als toezichthouder en dat zij daarmee ook de vigerende 
goedkeuringsbevoegdheden behoudt en uitoefent, zoals die in de huidige te handhaven statuten 
beschreven staan. Er wordt voldaan aan de code goed bestuur. 
 
Beschrijving van de inrichting van de dialoog met interne en externe actoren (horizontale 
verantwoording) 
In het kader van de uit te voeren acties betrekking hebbend op de transitie van een schoolbestuur 
met één school naar een school met twee brinnummers (vier locaties) heeft de vorming van een 
GMR plaatsgevonden. Daarnaast heeft de vorming van ouderraden per locatie plaatsgevonden. In de 
persoon van het DB wordt er deelgenomen aan het bestuur van de NBS (onderdeel VBS), welke de 
belangen van de algemeen bijzondere scholen vertegenwoordigd, waaronder het Islamitisch 
onderwijs ressorteert. Via de NBS wordt de school vertegenwoordigd in de overleggremia met de 
gemeente Den Haag zoals de PO-kamer en het PRIMO. Verder heeft het DB zitting in het AB van de 
federatie SPPOH.    
 
Het gevoerde beleid inzake van de beheersing van uitkeringen na ontslag 
In het verslagjaar zijn een tweetal nieuwe leerkrachten bij afloop van hun jaarcontract “ziek uit 
dienst gegaan’. Een en ander heeft plaatsgevonden onder advisering van de juridische 
dienstverlening vanuit de ISBO. In een geval is dit afgehandeld zonder risico op uitbetaling van een 
uitkering na ontslag in het andere geval lijkt hierin nog een risico in beperkte omvang te bestaan.  
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Afhandeling van klachten 
Klachten worden conform de interne klachtenregeling afgehandeld. Gezien de substantiële wachtlijst 
voor de nieuwe locatie in Zuidwest Den Haag (Beresteinlaan) hebben zich een aantal klachten 
voorgedaan van ouders die meenden onterecht niet in aanmerking te komen tot plaatsing. Deze zijn 
via de interne klachtenregeling afgehandeld. Een ouder heeft direct bezwaar gemaakt bij de 
Commissie van beroep funderend onderwijs (Onderwijsgeschillen). Na schriftelijke reactie van INSO 
op het bezwaarschrift heeft betrokkene de klacht ingetrokken.  
 
Relevante interne en externe ontwikkelingen 
Huisvesting 
Onze organisatie beschikt over 4 leslocaties en 1 wissellocatie. Door de sterke groei van de 
leerlingpopulatie moet de nodige inspanning verricht worden om het primair proces van de school 
op een adequaat niveau te houden. Hierbij was en is het een uitdaging om een balans te vinden 
tussen huisvestingsplanning en onderwijskundige kwaliteitsborging. Per gebouw wordt hieronder 
kort inzichtelijk gemaakt hetgeen in 2016 / 2017 is gepasseerd. 
 
* Locatie Mandelaplein 
Op deze locatie hebben geen grote werkzaamheden plaatsgevonden. T.a.v. duurzaamheid zijn de 
mogelijkheden onderzocht (met name PV-panelen evt. in combinatie met een groen dak). Op basis 
van het totale financiële plaatje zal nog besluit over uitvoering moeten volgen. 
 
* Locatie Schalk Burgerstraat (Vrijstaathof) 
Het renovatie & uitbreidingsplan heeft zeer lang op weerstand bij monumentenzorg gestuit. Eind van 
de zomer 2016 is daar - op basis van plan nr. 3 - eindelijk instemming op verkregen. Vervolgens is 
met de dienst OCW - de financierder - na diverse overleggen eind 2016 overeenstemming bereikt. 
Hierna is het ontwerptraject weer herstart. Het ontwerp zal voorzien in verduurzaming van het 
bestaande gebouw, alsmede een duurzame nieuwbouw uitbreiding. Planning is start uitvoering begin 
2018, en oplevering medio 2019. De wissellocatie aan de Potchefstraat zal komend schooljaar 
gebruikt gaan worden als wissellocatie voor de Schalk Burgerstraat en zal verder ook de groei van de 
locatie Mandelaplein opvangen. 
 
* Locatie Van Damstraat 
Op deze locatie vindt grootschalig renovatie plaats. In het kader verduurzaming wordt alle enkele 
beglazing vervangen door hoog isolerende dubbele beglazing, alsmede alle verlichting vervangen 
door LED. Gelijk aan Mandelaplein is het aanbrengen van PV-panelen (al dan niet in combinatie met 
een groen dak) onderzocht voor mogelijke latere uitvoering. 
In de zomervakantie 2016 zijn eerst inpandig 2 lokalen extra op de begane grond gerealiseerd, 
alsmede zijn alle aangetroffen asbestbronnen gesaneerd. In de herfstvakantie is gestart met de 
renovatie van de vleugel op de 1e verdieping - zijde Zusterstraat. Deze is eind december 2016 gereed 
gekomen, waarna gestart is met de renovatie van het voormalige multifunctionele deel van het 
gebouw op beide verdiepingen. Ook hier wordt een extra lokaal inpandig gerealiseerd. Dit is het 
meest ingrijpende deel van de renovatie, gelet omvang alsmede het aanbrengen van een 
gebalanceerd ventilatiesysteem. Planning is dat de laatste werkzaamheden in de herfstvakantie 2017 
worden voltooid. 
 
* Locatie Beresteinlaan 
Deze nieuwe schoollocatie, gebouwd begin zestiger jaren, is begin 2016 van de gemeente verkregen. 
De herstelwerkzaamheden - voor een exploitatieperiode van vijf jaar - zijn gestart in april ‘16, waarbij 
allereerst de asbestbronnen die een mogelijk gevaar voor de gezondheid kunnen opleveren zijn 
gesaneerd. Met het herstelplan zijn op de begane grond 2 extra lokalen gerealiseerd. In de 
zomervakantie zijn de werkzaamheden opgeleverd. In en kort na de herfstvakantie is nog de 
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gymzaalvloer vervangen. Aangezien het gebruik van dit gebouw wordt voorzien voor een relatief 
korte periode (5 jaar) waren extra verduurzamingsmaatregelen verre van rendabel. 
Gezien de groei van ook deze nieuwe locatie is met de gemeente overeenstemming bereikt om per 
01.08.17 op de schoollocatie Haardstede 4 (leegstaand), een viertal lokalen hiervoor in gebruik te 
nemen. Dit verruimt de mogelijkheden om - gezien de ruime belangstelling van ouders voor deze 
nieuwe locatie - naar verwachting reeds binnen drie jaar de vestigingsnorm van 333 ingeschreven 
leerlingen te realiseren.   
 
* gebruik van een MJOP 
Bij de exploitatie van de locaties Mandelaplein, Van Damstraat, en Schalk Burgerstraat wordt gebruik 
gemaakt van een MJOP. Voor de locatie Beresteinlaan is deze in voorbereiding.  
 
Toegankelijkheid van de instelling en het toelatingsbeleid 
Door ISNO Yunus Emre wordt deelgenomen aan het ‘Eén aanmeldleeftijd systeem’ zoals dat tussen 
de gemeente Den Haag en de meeste schoolbesturen is overeengekomen. Het schoolbestuur is 
voornemens om de hierbij voorgenomen aanpassing van dit systeem, ingaande schooljaar 2017 - 
2018, eveneens te gaan volgen. Daarnaast volgt de school de wet- en regelgeving voortvloeiend uit 
‘passend onderwijs’.    
 

- het aanbesteden van deze diensten om te komen tot meer marktconforme uitgaven op deze 
terreinen 

- Meerjarenbegroting (MJB) 2017-2021 
- Werving van een of twee bestuursleden met financieel technische kennis op het nieuwe van 

registeraccountancy (inmiddels hebben zich een tweetal kandidaten hiervoor aangemeld) 
     
In de voorgaande tekst, pagina 3, onder het kopje: ‘Belangrijkste kenmerken van het gevoerde 
beleid / Financiën & Inkoopbeleid’ wordt aangegeven hoe het toezichthoudend orgaan zij het DB 
ondersteunt en/of adviseert aangaande beleidsvraagstukken en de financiële problematiek en tot 
welke uitgevoerde besluiten dit heeft geleid. 
 
Zaken met een behoorlijke politieke of maatschappelijke impact 
 
De Wet werk en zekerheid moet er onder andere voor zorgen dat werknemers eerder een vaste baan 
krijgen i.p.v. een opvolging van tijdelijke contracten. Voor de school kan dit betekenen dat 
leerkrachten die regelmatig invallen een vaste aanstelling moeten krijgen terwijl daar de financiële 
middelen voor ontbreken. Hierdoor kan het noodzakelijk worden om met steeds andere invallers te 
gaan werken, wat de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede zal komen.  
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Kengetallen voor 2016 en 2015

Kengetal 2016 2015

Huisvestingsratio 0,10 0,10 groter dan 0,10

Liquiditeit (current ratio) 1,98 3,17 kleiner dan 0,75

Rentabiliteit (1-jarig) -0,02 0,01 kleiner dan -0,10

Solvabiliteit (definitie 2) 0,68 0,78

Weerstandsvermogen 0,27 0,35

Kapitalisatiefactor 0,44 0,47

Huisvestingsratio

Omschrijving

€ € € €

- Huisvestingslasten 504.593 420.076

- Afschrijvingen gebouwen en terreinen 1.441 1.441

Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen 

gebouwen en terreinen 506.034 421.517

- Totale lasten 5.316.965 4.362.956

- Financiële lasten 674 766

Som totale lasten en financiële lasten 5.317.639 4.363.722

Kengetal:

31-12-2015

0,10

Met betrekking tot de huisvestingsratio, liquiditeit, rentabiliteit, solvabiliteit en het weerstandsvermogen 

vermelden wij onderstaande kengetallen:

Het kengetal "huisvestingsratio" geeft de verhouding weer tussen de huisvestingslasten en de totale lasten 

(inclusief financiële lasten).

Definitie:  Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen gebouwen en terreinen gedeeld door som van 

de totale lasten (inclusief financiële lasten).

niet van toepassing

Signaleringswaarde 

onderwijsinspectie

kleiner dan 0,30

31-12-2016

0,10

kleiner dan 0,05

KENGETALLEN

0,10 0,10 

1,98 

3,17 

-0,02 

0,01 

0,68 
0,78 

0,44 0,47 

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

2016 2015

Jaar

Kengetallen voor 2016 en 2015

Huisvestingsratio Liquiditeit (current ratio) Rentabiliteit (1-jarig) Solvabiliteit 1 Kapitalisatiefactor
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Liquiditeit (current ratio)

Omschrijving

€ € € €

- Liquide middelen 647.912 1.189.307

- Vorderingen 801.249 268.161

- Voorraden - -

Vlottende activa 1.449.161 1.457.468

Kortlopende schulden 732.947 460.372

Kengetal:
\

Rentabiliteit

Omschrijving

€ € € €

Resultaat -105.018 51.242

- Totaal baten 5.212.621 4.414.964

- Financiële baten - -

Som totaal baten inclusief financiële baten 5.212.621 4.414.964

Kengetal 1-jarig:

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan -0,10.

-0,02

Definitie:  Resultaat gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,75.

In bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met de in de voorzieningen opgenomen 

verplichtingen.

De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat in relatie tot de 

totale baten.

De liquiditeitspositie is voor 2016 groter ten opzichte van de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In 

vergelijking tot 2015 is de liquiditeitspositie gedaald.

De liquiditeitsratio geeft aan dat 1,98 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden, 

bestaande uit kortlopende verplichtingen aan crediteuren, nog te betalen posten en de overlopende passiva.

1,98

31-12-2015

0,01

3,17

Definitie:  De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, vorderingen en voorraden) 

en de kortlopende schulden.

31-12-2016

31-12-2016 31-12-2015

Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande schulden 

die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten € 732.947.

De Stichting heeft op 31 december 2016 de beschikking over € 647.912 aan liquide middelen en heeft 

daarnaast € 801.249 openstaan aan nog te ontvangen bedragen. 

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.

De huisvestingsratio is voor 2016 gelijk aan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 

2015 is de huisvestingsratio gelijk gebleven.

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde van groter dan 0,10.

De rentabiliteit geeft de verhouding aan hoeveel van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke 

resultaat.

De stichting heeft van de totale opbrengsten, te weten € 5.212.621, een resultaat behaald van -€ 105.018. 

Dit houdt in dat er naast de inzet van elke euro die ontvangen en besteed wordt er € 0,02 wordt ingeteerd op 

de reserves.
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Solvabiliteit

Omschrijving

€ € € €

- Eigen vermogen 1.427.321 1.532.339

- Voorzieningen 119.293 85.474

Som eigen vermogen en voorzieningen 1.546.614 1.617.813

Totaal vermogen 2.279.561 2.078.185

Kengetal:

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,30.

Weerstandsvermogen

Omschrijving

€ € € €

Eigen vermogen 1.427.321 1.532.339

- Totaal baten 5.212.621 4.414.964

- Financiële baten - -

Som totaal baten inclusief financiële baten 5.212.621 4.414.964

Kengetal:

Kapitalisatiefactor

De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een schoolbestuur is; dit om te signaleren of 

onderwijsorganisaties misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van 

hun taken.

Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering 

behorende risico's op te vangen.

Definitie:  Het eigen vermogen gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten)

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde niet van toepassing.

In deze definitie wordt de rol van het eigen vermogen als risicobuffer voor onvoorziene gebeurtenissen 

benadrukt.

Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren van de 

planning & control cyclus blijven altijd restrisico's achter. Voor het opvangen van de mogelijke financiële 

effecten moet het bestuur voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen.

0,35

De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in de 

financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de organisatie op langere termijn aan haar 

verplichtingen kan voldoen.

Definitie 2:  Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen

31-12-2016 31-12-2015

0,68 0,78

0,27

Definitie 2 van de solvabiliteit geeft aan dat 68% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel reserves 

en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 32% van het totale vermogen gefinancierd wordt met 

vreemd vermogen.

De rentabiliteitspositie is voor 2016 hoger dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 

2015 is de rentabiliteitspositie gedaald.

31-12-2016 31-12-2015

De solvabiliteitspositie is voor 2016 groter ten opzichte van de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In 

vergelijking tot 2015 is de solvabiliteitspositie gedaald.

Versie: 4 / 12-7-2017 15



Jaarrekening 2016

40272 / Islamitische Stichting Nederland voor Onderwijs en Opvoeding-ISNO Yunus Emre, te  's-Gravenhage

Omschrijving

€ € € €

- Balans totaal 2.279.561 2.078.185

- Materiële vaste activa gebouwen en terreinen 9.785 11.226

Verschil balans totaal en materiële vaste activa 

gebouwen en terreinen 2.269.776 2.066.959

- Totaal baten 5.212.621 4.414.964

- Financiële baten - -

Som totaal baten inclusief financiële baten 5.212.621 4.414.964

Kengetal:

Definitie:  De activazijde van de balans minus de materiële vaste activa betreffende gebouwen en terreinen 

gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).

0,44 0,47

31-12-2016 31-12-2015
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Activa 31-12-2016 31-12-2015 Passiva 31-12-2016 31-12-2015

Materiële vaste activa 830.400       620.717       Eigen vermogen 1.427.321    1.532.339    

Vorderingen 801.249       268.161       Voorzieningen 119.293       85.474         

Liquide middelen 647.912       1.189.307    Kortlopende schulden 732.947       460.372       

Totaal activa 2.279.561    2.078.185    Totaal passiva 2.279.561    2.078.185    

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Het negatieve exploitatieresultaat van € 105.018 is ten laste van het eigen vermogen gebracht. Het eigen 

vermogen nam hierdoor af  per 31 december 2016 tot € 1.427.321. Van dit resultaat is € 101.026 ten 

laste van de algemene reserve gebracht en € 3.992 ten laste van de bestemmingsreserve publiek. 

Naast de algemene reserves beschikt de stichting over de bestemmingsreserves nulmeting. Deze is 

ontstaan bij de invoering van de lumpsumbekostiging. De op dat moment aanwezige materiële vaste 

activa is tegen boekwaarde opgenomen in de administratie. Hier is de bestemmingsreserve nulmeting 

tegenover geplaatst. De bestemmingsreserve is bedoeld ter dekking van de afschrijvingslasten van de 

betreffende materiële vaste activa en heeft daarmee een eindig karakter. De afschrijvingslasten in 2016 

waren € 3.992. Dit bedrag is ten laste van de bestemmingsreserve gebracht. Deze bedraagt per 31 

december 2016 € 7.914.

FINANCIEEL BELEID

In 2016 is voor € 369.408 geïnvesteerd in materiële vaste activa. De investeringen hebben 

plaatsgevonden in zowel computers, servers, beamers, laptop, digitale schoolborden, leermiddelen als 

meubilair en inventaris. De afschrijvingslasten bedroegen € 159.726.  Aangezien de investeringen hoger 

waren dan de afschrijvingslasten, is de waarde van de materiële vaste activa gestegen. De totale waarde 

is met € 209.683 gestegen tot € 830.400.

Een belangrijke vordering is de vordering op het ministerie in verband met het betaalritme van de 

rijksbijdrage personeel. De vordering loopt in de periode januari-juli terug tot € 0. Vanaf augustus neemt 

de vordering toe tot het nieuwe balanssaldo. Deze vordering is per 31 december 2016 € 58.546 hoger 

dan de vordering per 31 december 2016. De vordering op de gemeente betreft aanvragen voor 

renovatie, uitbreiding en asbestsanering van de locaties Van Damstraat en Beresteinlaan. Deze 

aanvraag betrof 432.417. Van de afrekening van HEA subsidies zal de gemeente het niet bestede deel 

ad € 83.500 terugvorderen. De overige vorderingen bestaan guit vooruitbetaalde bedragen en nog te 

ontvangen bedragen voornamelijk inzake inventaris.  Aan deze vorderingen zijn geen risico's verbonden, 

waardoor er geen voorziening wegens oninbaarheid is gevormd.

De omvang van de liquide middelen is met € 541.395 afgenomen. Dit wordt ondermeer veroorzaakt door 

het negatieve exploitatieresultaat ad € 105.018 en de omvang van de investeringen ad € 369.408. Ook 

de toename van de vorderingen hadden een negatieve invloed op de omvang van de liquide middelen. 

Een nadere toelichting op de ontwikkeling van de liquide middelen wordt gegeven in het 

kasstroomoverzicht.

Financiële positie op balansdatum

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2016 in vergelijking met 31 december 2015. Na de 

balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Toelichting op de activa zijde van de balans:
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Voorzieningen

Kortlopende schulden

Realisatie

2016

Begroting

2016

Verschil Realisatie 

2015

Verschil

Baten

Rijksbijdragen OCenW 4.809.059    4.650.072    158.987       3.948.123    860.936       

Overige overheidsbijdragen 196.768       173.540       23.228         302.122       -105.354     

Overige baten 206.794       31.300         175.494       164.719       42.075         

Totaal baten 5.212.621    4.854.912    357.709       4.414.964    797.657       

Lasten

Personele lasten 3.855.595    3.751.319    104.276       3.050.725    804.870       

Afschrijvingen 159.726       141.721       18.005         124.315       35.411         

Huisvestingslasten 504.593       320.900       183.693       420.076       84.517         

Overige instellingslasten 797.051       534.820       262.231       767.840       29.211         

Totaal lasten 5.316.965    4.748.760    568.205       4.362.956    954.009       

Saldo baten en lasten -104.344     106.152       -210.496     52.008         -156.352     

Financiële baten en lasten

Financiële lasten 674             750             -76              766             -92              

Totaal financiële baten en lasten -674            -750            76               -766            92               

Nettoresultaat -105.018     105.402       -210.420     51.242         -156.260     

Toelichting op de staat van baten en lasten:

Analyse realisatie 2016 versus realisatie 2015 en realisatie 2016 versus begroting 2016

Onderstaand een vergelijking van de staat van baten en lasten op basis van gerealiseerde en begrote 

baten en lasten voor het kalenderjaar 2016 en gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar 2015.

Zowel de baten als de lasten zijn gestegen ten opzichte van 2015. Het resultaat is echter ten opzichte 

van 2015 gedaald met € 156.260. De belangrijkste oorzaken van deze daling zijn:

De begroting van 2016 liet een positief resultaat zien van € 105.402. Uiteindelijk resulteert een negatief 

resultaat boekjaar 2016 van € 105.018: een verschil van € 210.420 met de begroting. Het positief 

resultaat over het boekjaar 2015 bedroeg € 51.242. In de navolgende paragraaf treft u een vergelijking 

aan en een specificatie van de belangrijkste verschillen.

Analyse resultaat

De stichting beschikte in 2016 over een jubileumvoorziening en een voorziening groot onderhoud. De 

jubileumvoorziening is bedoeld ter dekking van de lasten van de ambtsgratificaties bij een 25- en 40-jarig 

ambtsjubileum. In 2016 is € 862 onttrokken voor gratificaties wegens jubilea en is € 12.156 toegevoegd 

ten behoeve van toekomstige gratificaties. De voorziening bedraagt per 31 december 2016 € 59.553.

De belangrijkste kortlopende schulden zijn de salarisgebonden schulden, zoals af te dragen loonheffing 

en pensioenpremies en het nog te betalen vakantiegeld. Deze schulden worden eind januari 

respectievelijk eind mei betaald. De omvang van de salarisgebonden schulden is gestegen. De schuld 

aan de gemeente is met € 28.848 gedaald naar € 0.  Het crediteurensaldo is toegenomen met € 98.183 

tot € 197.737. De totale omvang van de kortlopende schulden is met € 189.075 gestegen tot € 649.447

De onderhoudsvoorziening is bedoeld ter egalisatie van de lasten van het groot onderhoud. In 2016 is op 

basis van het meerjarenonderhoudsplan € 24.000 aan de voorziening toegevoegd. Aan de voorziening is 

€ 1.476 onttrokken wegens uitgevoerd onderhoud. 
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Rijksbijdragen OCenW

Overige overheidsbijdragen

Overige baten

Personele lasten

Afschrijvingen

Huisvestingslasten

Overige instellingslasten

Financiële lasten

Het saldo van ontvangen rente en bankkosten is vrijwel nihil. Conform de islamitische beginselen wenst 

de stichting geen rente te ontvangen.

Door de toename van het aantal leerlingen en scholen namen de kosten voor het uitbesteden van 

administratie met € 11.981 toe. De beheerlasten voor automatisering namen wegens het beëindigen van 

het beheer met € 155.427 af. De kosten van bestuur en management namen met € 74.134 af. De kosten 

van onderhoudsbeheer nam met € 24.685 toe. Per saldo namen de overige instellingslasten met € 

194.807 toe tot € 797.051.

De gemeentelijke onderwijssubsidie uit de Haagse Educatieve Agenda is € 77.257 lager gerealiseerd ten 

opzichte van 2015, omdat een deel van de toegekende activiteiten niet heeft plaatsgevonden. De 

subsidie 'Kinderen met een Ooievaarspas" was € 15.950 hoger dan in 2016. Er was in 2016 geen 

vergoeding meer ontvangen voor huur en huisvesting ad € 71.817, zoals dat in 2015 nog het geval was. 

De vergoeding eerste inrichting was € 15.470 hoger.De vergoeding voor de gymzaal nam met € 12.300 

toe. Per saldo nam de gemeentelijke bijdrage met € 105.345 af tot € 196.768

Voor verhuur werden € 19.998 meer ontvangen, de ouderbijdragen namen met € 7.243 toe en de overige 

personeelsgebonden opbrengsten namen met € 12.945 toe. Het fonds voor Cultuurparticipatie gaf een 

subsidie van € 60.000. De incidentele bijdragen van het WSNS-samenwerkingsverband van voor 1 

augustus 2014 is komen te vervallen. Per saldo zijn de overige baten met € 42.075 gestegen tot € 

206.794.

Door het toegenomen aantal groepen was de formatieve inzet van personeel in eigen dienst in 2016 

hoger dan in 2015. Ook zijn de kosten van het inlenen van derden in 2016 met € 10.121 gestegen. Door 

de toegenomen formatie van de leerkrachten en de onderwijsassistenten werd € 88.414 meer besteed. 

De opleidingskosten waren € 21.793 hoger. Alleen de overige personeelsbonden lasten waren € 57.084 

lager, door het beëindigen van ondersteunende activiteiten, waarvoor studenten werden ingehuurd. Per 

saldo stegen de personele lasten met € 804.870 ten opzichte van 2015 tot € 3.855.595.21.

Voornamelijk door de toename van het aantal leerlingen was toekenning van de reguliere personele- en 

materiële subsidie in 2016 € 975.683 hoger dan in 2015. In 2016 werd er € 114.000 minder ontvangen 

voor personele- en materiele groei en de lerarenbeurs ten opzichte van 2015. Per saldo is de 

rijksbijdrage in 2016 € 860.937 hoger ontvangen en nam deze toe tot € 4.809.059.

De investeringen ad € 369.408 hebben in 2015 geleid tot een stijging van de afschrijvingen met € 35.411. 

In totaal werd € 159.726 afgeschreven.

De kosten van huisvesting zijn door de toename van het aantal groepen en locaties gestegen. De 

huurkosten waren € 41.780 hoger, het klein onderhoud was € 37.647 lager. De kosten van energie en 

water namen met € 48.819 toe. Schoonmaakkosten waren € 28.485 hoger. De heffingen stegen met € 

6.051. Het tuinonderhoud nam met €3.728 af tot € 0. Per saldo namen de huisvestingslasten met € 

84.517 toe.
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Nettoresultaat

De liquide middelen zijn direct opeisbaar.

Huisvestingslasten: Met name huur, klein onderhoud, energie en water en schoonmaak werden hoger 

gerealiseerd dan begroot.

Overige instellingslasten: De kosten van uitbesteden, buitenschoolse activiteiten, overblijven en 

reproductie, alsmede de aanschaf van inventaris, leermiddelen en apparatuur waren hoger dan begroot.

Overige overheidsbijdragen: Doordat een deel van de gesubsidieerde activiteiten in 2016 gerealiseerd 

konden worden is de subsidie voor de Haagse Educatieve Agenda in 2016 lager gerealiseerd dan 

begroot. De huurvergoeding voor gymzalen en overige subsidies waren niet in de begroting opgenomen. 

Per saldo zijn de overige overheidsbijdragen € 23.228 hoger gerealiseerd dan begroot.

Overige baten: Voornamelijk door de ontvangst van een subsidie van het cultuurfonds, hogere 

overblijfgelden, hogere ouderbijdragen en hogere huurbaten zijn de overige baten € 175.000 hoger 

gerealiseerd dan begroot.

Personele lasten: Door de inzet van meer leerkrachten en onderwijsondersteuners zijn de personele 

lasten € 104.276 hoger gerealiseerd dan begroot.

Afschrijving: De afschrijvingen zijn door hogere investeringen € 18.005 hoger gerealiseerd dan begroot 

door hogere investeringen op inventaris en apparatuur dan begroot.

Investeringen en financieringsbeleid

Treasuryverslag

Rijksbijdragen: Door aanmelding van leerlingen van de bestaande locaties bij de nieuwe locatie aan de 

Beresteinlaan zijn er per saldo minder leerlingen aanwezig dan begroot. Ondermeer om deze reden is de 

lumpsum-vergoeding salariskosten, de vergoeding impulsgebieden en de materiele vergoeding in totaal  

€ 57.260 lager ontvangen dan begroot. De overige rijksbijdragen, waaronder groeibekostiging zijn € 

216.247 hoger gerealiseerd dan begroot. Per saldo is de rijksbijdrage, inclusief de vergoeding voor 

passend onderwijs, ad € 158.987 hoger gerealiseerd dan begroot.

Het gerealiseerde resultaat 2016 wijkt af van het begrote resultaat over 2016. De belangrijkste oorzaken 

van deze afwijking zijn:

Het beleid van de stichting is gericht op het met eigen middelen financieren van investeringen waarvoor 

geen subsidie van derden wordt ontvangen. Gezien de omvang van de liquide middelen is er ook geen 

reden voor het aantrekken van vreemd vermogen. De investeringen van 2016 zijn uit eigen middelen 

gefinancierd. De uitbreiding van de huisvesting geschiedt op basis van de gemeentelijk subsidies.

In 2016 heeft de stichting het treasurystatuut aangepast aan de Regeling Beleggen, lenen en derivaten 

OCW  2016. Hiermee voldoet het statuut aan de actuele richtlijn beleggen en belenen van het ministerie. 

In 2016 is conform dit statuut gehandeld. Het ontvangen van rente-inkomsten is strijdig met de 

islamitische beginselen. In het treasurystatuut is daarom vastgelegd dat er geen sprake is van het 

beleggen en belenen van de middelen. De liquide middelen zijn ondergebracht bij de Rabobank. De 

Rabobank heeft een rating die voldoet aan de criteria van de richtlijn beleggen en belenen.
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Kengetallen

Realisatie

2015

Realisatie

2016

Begroting

2017

Begroting

2018

Begroting

2019

Begroting

2020

Begroting

2021

Aantal leerlingen per 1 

oktober 573 1.069 1.304 1.537 1.729 1.852 1.884

Personele bezetting in fte 

per 31 december

Bestuur / Management 1,92 1,00 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92

Personeel primair proces 57,54 84,87 83,98 90,23 94,57 94,57 94,57

Ondersteunend personeel 2,75 2,95 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

Totale personele bezetting 62,21 88,82 91,41 97,66 101,99 101,99 101,99

-

Leerling ontwikkeling per 

1 oktober 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Mandelaplein 573 364 410 464 501 533 544

Schalk Burgerstraat 0 214 247 281 302 305 328

Van Damstraat 0 257 295 335 361 354 392

Totaal (23GV) 573 835 952 1080 1164 1192 1264

Beresteinlaan (31DE) 0 234 352 457 565              660 620

Totaal 573 1069 1304 1537 1729 1852 1884

-

In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de toekomstige ontwikkelingen voor de stichting. Hiermee 

willen we een beeld geven over de continuïteit van de stichting.

Er is sprake van majeure investeringen of van doorcentralisatie van de huisvesting. Hierdoor wordt de 

vooruitblik met twee jaar extra uitgebreid. De jaren 2020 en 2021 worden hierdoor meegenomen in de 

prognoses van de cijfers en de toelichting daarop.

CONTINUÏTEITSPARAGRAAF

Toelichting op de kengetallen

Ontwikkeling leerlingaantallen

Het is ons doel om kinderen met onderwijs op islamitische grondslag voor te bereiden op participeren in 

de Nederlandse samenleving. Dit gedachtegoed is nauw verbonden met het optimaliseren van alle 

talenten van de leerlingen. Met goed bestuur en goed onderwijs willen wij het leerlingaantal in vijf jaar tijd 

laten toenemen van 1069 leerlingen op 1 oktober 2016 tot circa 1.884 leerlingen op 1 oktober 2021. 

Voldoende en goede huisvesting voor de scholen is een van de voorwaarden om dit mogelijk te maken. 

Onderstaand een overzicht van de leerling prognose tot 2021 per schoollocatie.

In de bovenstaande prognose is geen rekening gehouden met de voorbereidingen voor een nieuwe school 

per 1 augustus 2018 in het Westland. Indien het zover komt zal dit in de meerjarenbegroting 2018-2022 

worden opgenomen. 

Bovenstaande leerling prognose geeft ons streven weer. Er is voldoende belangstelling voor ons onderwijs 

om deze groei te kunnen realiseren. De realisatie hangt voornamelijk af van het tijdig beschikbaar hebben 

van voldoende schoolruimte. Dit is nu nog niet het geval. De verdere groei van het leerlingenaantal is pas 

mogelijk, naarmate er extra schoolruimte beschikbaar komt.

Ontwikkeling personele bezetting

Omdat het leerlingaantal op alle locaties stijgt, is op elke locatie in uitbreiding van de formatie voorzien met  

 één instroomgroep aan het begin van 2017 en met een extra formatieplaats voor een leerkracht per 1 

augustus 2017. Omdat de groei op de locatie Beresteinlaan groter is daar een tweede vacature voor een 

groepsleerkracht in de begroting opgenomen. Van deze uitbreidingen kan uitvoering verwacht worden, 

omdat er huisvesting voor deze leerling groei beschikbaar is.
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-

-

Balans

Activa Realisatie

31-12-2015

Realisatie

31-12-2016

Prognose

 31-12-2017

Prognose

31-12-2018

Prognose

31-12-2019

Prognose

31-12-2020

Prognose

31-12-2021

Materiële vaste activa 620.717       830.400       804.000       767.000       776.000       791.000       787.000       

Totaal vaste activa 620.717       830.400       804.000       767.000       776.000       791.000       787.000       

Vorderingen 268.161       801.249       300.000       315.000       330.000       345.000       360.000       

Liquide middelen 1.189.307    647.912       1.003.322    1.792.152    3.104.283    4.753.353    6.395.623    

Totaal vlottende activa 1.457.468    1.449.161    1.303.322    2.107.152    3.434.283    5.098.353    6.755.623    

Totaal activa 2.078.185    2.279.561    2.107.322    2.874.152    4.210.283    5.889.353    7.542.623    

Passiva Realisatie

31-12-2015

Realisatie

31-12-2016

Prognose

 31-12-2017

Prognose

31-12-2018

Prognose

31-12-2019

Prognose

31-12-2020

Prognose

31-12-2021

Algemene reserve 1.520.434    1.419.408    1.421.194    2.133.794    3.436.695    5.062.535    7.305.305    

Bestemmingsreserves 11.906         7.914           6.128           4.358           2.588           818              318              

Eigen vermogen 1.532.340    1.427.322    1.427.322    2.138.152    3.439.283    5.063.353    7.305.623    

Voorzieningen 85.474         119.293       130.000       136.000       146.000       151.000       167.000       

Kortlopende schulden 460.372       732.947       550.000       600.000       625.000       675.000       70.000         

Totaal passiva 2.078.186    2.279.562    2.107.322    2.874.152    4.210.283    5.889.353    7.542.623    

-Huisvestingsbeleid

- Investeringsplannen

Toelichting op de balans

De investeringen betreffen nieuwe investeringen en vervangingsinvesteringen in leermiddelen, ICT-

middelen, schoolmeubilair, inventaris en onderwijsapparatuur voor de vier locaties. Per locatie betreft het 

investeringsplan de onderstaande bedragen:

Ontwikkeling management

Voor het renoveren, en/of verduurzamen en/of eventueel uitbreiden van de vier locaties van Yunus zijn 

plannen ingediend bij de gemeente of nog in voorbereiding. Bij de locatie aan de Beresteinlaan heeft 

oplevering van het werk in 2016 plaatsgevonden. Bij de locatie Van Damstraat wordt oplevering in 2017 

verwacht. De renovatie en uitbreiding van de locatie Schalk Burgerstraat start in 2018 en oplevering is in 

2019 voorzien. Verduurzamingswerkzaamheden aan de locatie Mandelaplein zijn nog in het stadium van 

het vooronderzoek om tot besluitvorming te komen. Een uitgebreide toelichting treft u het bestuursverslag 

aan.

De school groeit in het schooljaar 2016-17 toe naar managementstructuur met 1 bovenschools directeur 

en 4 locatieleiders.  Naast afspraken over onderwijskundige afstemming tussen vier locaties heeft ook 

afstemming van het planning- en control proces en de begrotingsvoorbereiding tussen de vier locaties 

plaatsgevonden.

Ontwikkeling meerjarenbegroting

Ook in de latere jaren zijn voor alle locaties extra groepsleerkrachten en onderwijsassistenten begroot. Op 

de locatie Beresteinlaan betreft dat meerdere vacatures, omdat daar de grootste toename van leerlingen 

wordt verwacht. De uitbreidingen van de formatie volgen steeds het tempo waarin de leerling groei 

gerealiseerd kan worden. Alleen de formatie-uitbreidingen die nodig zijn om de uitvoerbare leerling groei 

op te vangen is in de meerjarenbegroting opgenomen.

Het bovenstaande impliceert dat de baten in de meerjarenbegroting zijn begroot op basis van de groei van 

het leerling aantal dat maximaal mogelijk is per locatie. Dit geeft ons ambitie niveau weer. De formatie is 

begroot op basis van de leerling groei van het aantal groepen dat nog mogelijk is zonder uitbreiding van de 

bestaande schoolruimtes. Extra groepen die daar boven uitgaan - en derhalve ook extra formatie - zijn pas 

mogelijk naarmate er extra schoolruimte beschikbaar is. Met de gemeente wordt overleg gevoerd over de 

huisvesting.
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Investeringen 2017 2018 2019 2020 2021 Totaal

Mandelaplein (23GV) 13.000         10.000         13.000         10.000         13.000         59.000         

Schalk Burgerstraat (23GV) 30.000         20.000         30.000         30.000         30.000         140.000       

Van Damstraat (23GV) 30.000         30.000         30.000         30.000         20.000         140.000       

Beresteinlaan (31DE) 40.000         30.000         60.000         75.000         75.000         280.000       

Totaal 113.000       90.000         133.000       145.000       138.000       619.000       

-

Staat van baten en lasten

Realisatie

2015

Realisatie

2016

Prognose

2017

Prognose

2018

Prognose

2019

Prognose

2020

Prognose

2021

Baten

Aantal leerlingen               573            1.069            1.304            1.537            1.729            1.852            1.884 

Rijksbijdragen OCenW     3.948.123     4.809.059     5.836.915     6.927.787     7.837.958     8.308.879     9.036.301 

Overige overheidsbijdragen        302.122        196.768        177.106        177.106        177.106        177.106        177.106 

Overige baten        164.719        206.794          77.575          79.575          81.600          83.600          84.675 

Totaal baten     4.414.964     5.212.621     6.091.596     7.184.468     8.096.664     8.569.585     9.298.082 

Lasten

Personeelslasten     3.050.725     3.855.595     4.891.769     5.218.075     5.480.779     5.571.218     5.629.298 

Afschrijvingen        124.315        159.726        139.681        126.777        124.208        129.831        141.968 

Huisvestingslasten        420.076        504.593        549.811        549.811        549.811        549.811        549.811 

Overige lasten        767.840        797.051        509.585        578.225        639.985        693.905        733.985 

Totaal lasten     4.362.956     5.316.965     6.090.846     6.472.888     6.794.783     6.944.765     7.055.062 

Saldo baten en lasten          52.008       -104.344               750        711.580     1.301.881     1.624.820     2.243.020 

Financiële baten en lasten

Financiële baten                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    - 

Financiële lasten               766               674               750               750               750               750               750 

Totaal financiële baten en 

lasten              -766              -674              -750              -750              -750              -750              -750 

Nettoresultaat          51.242       -105.018                    -        710.830     1.301.131     1.624.070     2.242.270 

De omvang van de voorzieningen zal ook toenemen. De onttrekkingen zijn gebaseerd op het huidige 

onderhoudsplan, waarin nog geen rekening is gehouden met voor eigen rekening komen van het 

buitenonderhoud. De onttrekkingen volgens het huidige onderhoudsplan zijn van bescheiden omvang. 

Door toename van het personeel neemt de voorziening jubileum toe. 

Eigen vermogen + voorzieningen

Omdat de potentiele leerling groei zichtbaar in de meerjarenbegroting 2017- 2021 is opgenomen neemt 

de begrote rijksbijdrage in de komende jaren fors toe. Tegelijk zijn de personele en materiële lasten om 

deze groei te kunnen opvangen in de begroting opgenomen voor zover deze groei door beperkingen in 

de huidige huisvesting is op te vangen. Hieruit volgen grote positieve exploitatieresultaten in de komende 

jaren, die in de meerjarenbalans toegevoegd worden aan de algemene reserve. Hierdoor neemt de 

algemene reserve fors toe. Indien de huisvesting niet toeneemt, dan zullen de leerlingaantallen niet in die 

mate toenemen en zal ook het eigen vermogen de komende jaren niet meer groeien. Zonder verdere 

groei van de leerlingaantallen worden - conform de begroting van 2017 - in de komende jaren 

exploitatieresultaten van circa € 0 verwacht. Via het planning- en controlsysteem worden de werkelijke  

baten en lasten in 2017 en volgende jaren bewaakt en wordt er gestuurd op een jaarlijks eindresultaat 

per 31 december van € 0.
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-

Overige instellingslasten:

De overige instellingslasten nemen af, ondermeer door lagere kosten voor ICT -beheer, leermiddelen en 

verbruiksmaterialen. 

Eventuele risico's komen vooral voort uit de leerling toename. In principe zijn alle lasten begroot om de 

groei die binnen het kader van de beschikbare huisvesting mogelijk is op te kunnen opvangen. Indien zich 

daarbij onverwachte kosten voordoen, welke niet in de begroting opgenomen zijn, dan komt dit ten laste 

van de algemene reserve. Het weerstandsvermogen is voldoende om dit te kunnen dragen.

De instelling wordt met name gefinancieerd vanuit de rijksbijdragen van OCW, daarnaast is er sprake 

van ouderbijdragen en verhuuropbrengsten. Er is geen verwachting dat er verdere 3e geldstroom en 

contractactiviteiten plaats zullen vinden.

Wat betreft de vergoedingen van het rijk is bij het opstellen van de meerjarenbegroting uitgegaan van de 

actuele gepubliceerde vergoedingsbedragen. Hierin zijn alle verhogingen uit de Cao en te betalen premies 

verwerkt. Omdat de groei onzeker is, is er vanaf 2019 geen bekostiging voor personele en materiële groei 

in de begroting opgenomen. Omdat de prestatiebox is goedgekeurd tot en met augustus 2020 zijn er 

vanaf dat moment geen middelen meer voor deze subsidie in de begroting opgenomen. De huidige 

regeling subsidie voor impulsgebieden loopt na het schooljaar 2016-17 af. Bij het opstellen van de 

meerjarenbegroting was de nieuwe regeling nog niet bekend. Om deze reden zijn de vergoedings-

bedragen vanaf 1 augustus 2017 voor 50% van de huidige vergoedingsbedragen in de meerjaren-

begroting opgenomen.

Gemeentelijke bijdragen:

Op basis van de uitgangspunten van de Haagse Educatieve Agenda ontvangen de scholen subsidie van 

de gemeente voor extra onderwijs- en voor extra stimuleringsactiviteiten, waaronder projecten om 

ouderparticipatie te bevorderen. De aangevraagde en toegekende activiteiten en subsidies wijken van 

elkaar af. Het niveau van de subsidie is gelijk begroot, ten opzichte van het groeiend leerlingaantal neemt 

deze subsidie af. Daarnaast worden reguliere vergoedingen voor het gebruik van gymzalen ontvangen. 

Omdat er geen informatie is over de huisvesting zijn er geen nieuwe huisvestingssubsidies begroot.

In de meerjarenbegroting van de huisvestingslasten is rekening gehouden met een dotatie onderhoud op 

basis van het MOP van een van de schoolgebouwen. De overige schoolgebouwen worden gehuurd. Voor 

alle schoollocaties zijn de kosten van het dagelijks onderhoud in de begroting opgenomen.

Huisvestingslasten:

De formatie is begroot op basis van de actuele cao. De formatie neemt toe met de leer ingroei die mogelijk 

is. Die gaat via instroomgroepen op elke locatie en formatie-uitbreidingen per locatie.

De afschrijvingslasten zijn gebaseerd op de investeringsplannen en de afschrijvingen op investeringen uit 

het verleden.

Overige rapportages

Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem

Het systeem van risico-inventarisatie is zo ingericht dat inventarisatie van risico's periodiek plaatsvindt bij 

het opstellen van het meerjarenplan en jaarlijks bij het opstellen van de meerjarenbegroting en dat 

evaluatie plaatsvindt naar aanleiding van de jaarrekening.

Rijksbijdragen:

Formatie:

Afschrijvingen:

Ontwikkeling in bekostigingsvariabelen

Toelichting op de staat van baten en lasten
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De derde beheersingsmaatregel is het voortzetten van het onderwijskundig concept op alle locaties met 

een bewezen vaste structuur van interne begeleiding (ISB-er en IB-er). Hierdoor wordt de kwaliteit van het 

onderwijs op alle locaties ondersteund en bewaakt. In het bestuursverslag word hiervan verslag gedaan.

De leerling groei geldt op zich zelf niet als een belangrijke onzekerheid voor Yunus Emre. In principe is er 

voldoende belangstelling voor ons onderwijs en onze scholen en is er voldoende potentie om te groeien. 

Als gevolg van de leerling groei neemt de behoefte aan huisvesting toe. Het beschikbaar krijgen van 

schoolruimte en het bouwkundig geschikt maken van de schoolgebouwen vergen veel overleg. In het 

bestuursverslag is vermeld welke concrete plannen er voor elke locatie in uitvoering zijn. De financiële 

risico's die hier uit voortvloeien zijn aanwezig, maar ook te overzien, omdat er met leerling-wachtlijsten 

gewerkt wordt en de kosten pas gemaakt worden nadat schoolruimtes van de gemeente zijn ontvangen en 

door het Rijk een nieuw brinnummer beschikbaar is gesteld.

- Ontwikkeling aantrekken voldoende gekwalificeerd personeel

Het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel om de groei van het leerlingaantal op te kunnen 

vangen vormt een van de uitdagingen van de komende jaren. Via het aanbieden van Lio-stageplaatsen 

wordt geprobeerd om aankomende leraren in opleiding aan onze scholen te binden.

Als gevolg van de leerling groei neemt de behoefte aan huisvesting toe. Het beschikbaar krijgen van 

schoolruimte en het bouwkundig geschikt maken van de schoolgebouwen vergen veel overleg. In het 

bestuursverslag is vermeld welke concrete plannen er voor elke locatie in uitvoering zijn. De financiële 

risico's die hier uit voortvloeien zijn aanwezig, maar ook te overzien, omdat er met leerling-wachtlijsten 

gewerkt wordt en de kosten pas gemaakt worden nadat schoolruimtes van de gemeente zijn ontvangen en 

door het Rijk een nieuw brinnummer beschikbaar is gesteld.

Als belangrijkste beheersingsmaatregelen geldt het opstellen van een realistische meerjarenbegroting, 

waarin elke locatie een kostenplaats is met een sluitende begroting. De locatieleiders zijn medebetrokken 

bij het opstellen van de formatie en de meerjarenbegroting.

De tweede beheersingsmaatregel is de beschreven wijziging in de managementstructuur, met locatie-

leiders op elke vesting en een bovenschoolse directeur. Hiermee wordt voorzien in het kunnen beheersen 

van de verdere groei van de scholen en locaties.

Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden

- Ontwikkeling voldoende huisvesting
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Verslag toezichthoudend orgaan 
Het Algemeen Bestuur (AB) van ISNO Yunus Emre heeft een vijftal malen samen met het Dagelijks 
Bestuur (DB) / de directeur vergaderd. Eénmaal heeft het AB zonder het DB vergaderd. Hierop is het 
verloop van de sollicitatieprocedure schoolleider locatie Beresteinlaan behandeld. Geconstateerd 
werd dat er conform de daarvoor staande procedure door het DB gehandeld werd. Wel is besloten 
juridisch advies in te winnen op welke wijze deze procedure aangepast zou kunnen worden zonder 
dat er strijdigheid ontstaat met ‘good governance’. Op het verworven advies heeft nog geen wijziging 
van beleid plaatsgevonden.  
 
Daarnaast heeft een delegatie van het AB (voorzitter samen met het bestuurslid deskundig op HRM-
gebied) met het DB een functioneringsgesprek afgenomen. Tussen de bestuursvergaderingen door 
hebben er voortgangsgesprekken plaatsgevonden tussen de voorzitter en het DB waarop met name 
onderwerpen besproken werden die in relatie staan met de uitvoering en organisatie van het 
onderwijs. 
 
Tot en met juli 2016 heeft er twee maal per jaar, bij de midden- en eindmeting een bestuur evaluatie 
van de onderwijsresultaten plaatsgevonden. Dit op basis van een trendanalyse opgesteld door de 
IB’ers en een voortgangsrapportage aangaande onderwijskundige aangelegenheden van de ISB’ers. 
Van de evaluatie wordt verslag gedaan en betrokken in het jaarlijks bestuursoverleg met de Inspectie 
voor het Onderwijs. Dit eveneens in de deelname van de school in de pilot ‘de inspectie in transitie’. 
Gezien de voortgaande groei van de school is er besloten ingaande schooljaar 2016-2017 over te 
gaan tot samenstelling door de regiegroep schoolontwikkeling van een integraal jaarverslag van de 
onderwijsresultaten. Dit verslag worden vervolgens in het bestuur behandeld en onderwerp zijn van 
nadere besluitvorming.  
 
Op de AB/DB vergaderingen zijn verder de volgende onderwerpen behandeld en geaccordeerd: 

- MJB 2016 – 2019 
- klassenbemensing schooljaar & formatieplan 2016 – 2017  
- verloop verwerving en aanstelling locatieleider  
- transitie van MZR naar tweemaal MZR en GMR 
- het functioneren en wachtlijstproblematiek van de verbonden voorschoolpeuterspeelzalen 
- het aanbestedingsbeleid en daarop volgend stopzetting overeenkomsten ICT- en facilitaire 

diensten 
- het aanbesteden van deze diensten om te komen tot meer marktconforme uitgaven op deze 

terreinen 
- Meerjarenbegroting (MJB) 2017-2021 
- Werving van een of twee bestuursleden met financieel technische kennis op het nieuwe van 

registeraccountancy (inmiddels hebben zich een tweetal kandidaten hiervoor aangemeld) 
     
In de voorgaande tekst, pagina 3, onder het kopje: ‘Belangrijkste kenmerken van het gevoerde 
beleid / Financiën & Inkoopbeleid’ wordt aangegeven hoe het toezichthoudend orgaan hoe zij het DB 
ondersteunt en/of adviseert aangaande beleidsvraagstukken en de financiële problematiek en tot 
welke uitgevoerde besluiten dit heeft geleid. 
 
 
 

M. Bumanjal, voorzitter 
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Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar 

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten

opzichte van voorgaand jaar.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig 

dat de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de leiding 

schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. 

Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van 

deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting 

op de betreffende jaarrekeningposten.

Verbonden partijen 

Grondslagen Balans

Materiële vaste activa

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de Jaarverslaggeving 

Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs worden Titel 9 Boek 2 

BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingenen 

aanvullingen in de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld in euro’s.

Activa en passiva (met uitzondering van het groepsvermogen) worden in het algemeen gewaardeerd 

tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke 

waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de 

staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties 

wordt verwezen naar de toelichting.

Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroffen voor verwachte oninbaarheid.

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, 

gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die 

overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de 

statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de instelling en nauwe 

verwanten zijn verbonden partijen. 

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale 

marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en 

andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of de 

vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar 

tijdsgelang plaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met 

de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING
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Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven. 

Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.

afschrijvings-

termijn in 

maanden

afschrijvings-

percentage per 

jaar

activerings-

grens in €

Verbouwingen 240 5 500

Alarm 120 10 500

Installaties 180 6,6 500

Kantoormeubilair & inventaris 120 / 240 5 / 10 500

Schoolmeubilair & inventaris 180 / 240 5 / 6,6 500

Huish apparatuur & inventaris 60 20 500

Onderw apparatuur & inventaris 60 20 500

ICT 48 / 120 10 / 25 500

Leermiddelen 96 12,5 500

Gebouwen

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Omschrijving Doel Beperkingen EUR

 7.914        

De gebouwen en terreinen worden opgenomen indien sprake is van economisch eigendom. Hiervan is 

sprake in het geval van eigen investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting. Op terreinen 

wordt niet afgeschreven.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot 

onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag 

van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Categorie

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 

Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de 

ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn 

wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en 

worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening 

gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de 

vordering.

dekking afschrijvings-- Reserve nulmeting

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het 

bestuur is aangebracht.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan 12 maanden. 

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

formeel, ontstaan bij de 

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve(s) en bestemmingsreserve(s) en/of -fonds(en). 
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Voorzieningen

Pensioenvoorziening

Nederlandse pensioenregelingen:

De instelling is volgens de CAO PO aangesloten bij het ABP Pensioenfonds. De belangrijkste

kenmerken van deze regelingen zijn: 

·        pensioengevende salarisgrondslag is middelloon

·        er heeft in 2016 geen indexatie plaatsgevonden

·        de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2016 96,6%

·        overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van

toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en

verzekeringsmaatschappijen betaald door de instelling. De premies worden verantwoord als

personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als

overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. 

Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Voorziening jubilea

Voorziening groot onderhoud 

Kortlopende schulden

De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden

toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden

zijn te plaatsen.

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten 

gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op 

basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de 

werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt. 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 

balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 

waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen 

de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijnom de verplichtingen per balansdatum af te 

wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen denominale waarde van de uitgaven die naar 

verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af tewikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is 

dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze 

vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.

Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en 

lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen 

gedurende het dienstverband. Voor de berekening van de contante waarde van de voorziening wordt 

gerekend met de rekenrente welke onder het kopje voorzieningen is benoemd. Daarnaast wordt onder 

meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans. 
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Grondslagen Staat van Baten en lasten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico's die

hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het opmaken

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de (bestemde) reserve(s) die door

het bestuur is/ zijn bepaald.

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de

toekenning betrekking heeft. 

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de 

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd

exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze

worden ontvangen en de Stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op 

het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.

Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat

van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

De Stichting heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds

in de jaarrekening verwerkt als verplichtingenbenadering.

Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige basis

premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft

de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen.

De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde

premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een

vermindering van toekomstige betalingen.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte

toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet

afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden

de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet

van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met

de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Grondslagen Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode

wordt het resultaat als basis genomen.

Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.
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In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen

aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om

geldstromen te genereren.
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En vergelijkende cijfers 2015. - na verwerking resultaatbestemming -

€ € € €

1 ACTIVA

1.1 Vaste activa

1.1.2 Materiële vaste activa 830.400 620.717

Totaal vaste activa 830.400 620.717

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen 801.249 268.161

1.2.4 Liquide middelen 647.912 1.189.307

Totaal vlottende activa 1.449.161 1.457.468

TOTAAL ACTIVA 2.279.561 2.078.185

2 PASSIVA

2.1 Eigen vermogen 1.427.321 1.532.339

2.2 Voorzieningen 119.293 85.474

2.4 Kortlopende schulden 732.947 460.372

TOTAAL PASSIVA 2.279.561 2.078.185

31-12-2016 31-12-2015

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

Er zijn geen aanpassingen op de balansgegevens per 1 januari 2016.
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En vergelijkende cijfers 2015

€ € € € € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 4.809.059 4.650.072 3.948.123

3.2 Overheidsbijdragen en 

-subsidies overige overheden 196.768 173.540 302.122

3.5 Overige baten 206.794 31.300 164.719

Totaal baten 5.212.621 4.854.912 4.414.964

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 3.855.595 3.751.319 3.050.725

4.2 Afschrijvingen 159.726 141.721 124.315

4.3 Huisvestingslasten 504.593 320.900 420.076

4.4 Overige lasten 797.051 534.820 767.840

Totaal lasten 5.316.965 4.748.760 4.362.956

Saldo baten en lasten * -104.344 106.152 52.008

6.2 Financiële lasten 674 750 766

Saldo financiële baten en lasten * -674 -750 -766

Nettoresultaat * -105.018 105.402 51.242

*(- is negatief)

2016 Begroot 2016 2015

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016
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En vergelijkende cijfers 2015

Ref. € € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten -104.344 52.008

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 4.2 159.726 124.315

- Mutaties voorzieningen 2.2 33.819 32.252

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 1.2.2 -533.088 -55.286

- Kortlopende schulden 2.4 272.574 64.798

-66.969 166.079

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Betaalde interest 6.2.1 674 766

-674 -766

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -171.987 217.321

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa 1.1.2 -369.408 -178.959

-369.408 -178.959

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -369.408 -178.959

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Kasstroom uit overige balansmutaties

Mutatie liquide middelen 1.2.4 -541.395 38.362

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

€ € € €

Stand liquide middelen per 1-1 1.189.307 1.150.944

Mutatie boekjaar liquide middelen -541.395 38.362

Stand liquide middelen per  31-12 647.912 1.189.307

2016 2015

2016 2015

KASSTROOMOVERZICHT 2016
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1

1.1 Vaste Activa

1.1.2 Materiële vaste activa Aanschaf- Afschrij- Boek- Investe- Boekwaarde Afschrij- Aanschaf- Afschrij- Boek-

prijs vingen waarde ringen desinves- vingen prijs vingen waarde

teringen

1-1-2016 1-1-2016 1-1-2016 2016 2016 2016 31-12-2016 31-12-2016 31-12-2016

€ € € € € € € € €

1.1.2.1 Gebouwen 21.509 10.283 11.226 - - 1.441 21.509 11.724 9.785

1.1.2.3 Inventaris en apparatuur 998.651 542.966 455.685 256.808 - 122.018 1.255.459 664.984 590.475

1.1.2.4 Overige materiële vaste 

activa 330.205 176.399 153.806 112.600 - 36.267 442.805 212.665 230.140

Totaal Materiële vaste 

activa 1.350.365 729.648 620.717 369.408 - 159.726 1.719.773 889.373 830.400

Gebouwen

Inventaris en apparatuur

Overige materiële vaste activa

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen

€ € € €

1.2.2.2 OCW 281.247 222.701

1.2.2.3 Gemeenten en GR's 432.577 -

1.2.2.10 Overige vorderingen 35.101 35.775

Subtotaal vorderingen 748.925 258.476

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 19.907 9.685

1.2.2.15 Overige overlopende activa 32.417 -

Overlopende activa 52.324 9.685

Totaal Vorderingen 801.249 268.161

Alle vorderingen genoemd onder 1.2.2 hebben een looptijd korter dan een jaar . 

1.2.2.3 Gemeenten en GR's

€ € € €

1.2.2.3.3 Additionele aanvragen voor huisvesting en 1e inrichting 432.577 -

Totaal Gemeenten en GR's 432.577 -

Additionele aanvragen voor huisvesting en 1e inrichting

1.2.4 Liquide middelen

€ € € €

1.2.4.1 Kasmiddelen 414 3.516

1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 647.498 1.185.791

Totaal liquide middelen 647.912 1.189.307

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

Activa

31-12-2016 31-12-2015

31-12-2016 31-12-2015

De door de stichting beheerde schoolgebouwen zijn juridisch wel, doch economisch geen eigendom van de stichting.

Inventaris bestaat uit meubilair en overige inventaris. Apparatuur bestaat uit huishoudelijke apparatuur, beamers, servers, computers, laptops en digitale 

schoolborden.

Dit betreft leermethodes en overige leermiddelen.

Deze gebouwen zijn volledig gesubsidieerd en dienen, wanneer ze niet meer conform de bestemming worden gebruikt, om niet te worden overgedragen aan 

de gemeente.

31-12-2016 31-12-2015

Dit betreft voornamelijk de renovatie/uitbreiding en asbestsanering van de locaties Van Damstraat en Beresteinlaan.
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2

2.1 Eigen vermogen Stand per 

 01-01-2016

Resultaat

2016

Overige 

mutaties

Stand per 

 31-12-2016

€ € € €

2.1.1 Groepsvermogen 1.532.339 -105.018 - 1.427.321

Totaal Eigen vermogen 1.532.339 -105.018 - 1.427.321

2.1.1 Groepsvermogen Stand per 

 01-01-2016

Resultaat

2016

Overige 

mutaties

Stand per 

 31-12-2016

€ € € €

2.1.1.1 Algemene reserve 1.520.433 -101.026 - 1.419.407

2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek) 11.906 -3.992 - 7.914

Totaal Groepsvermogen 1.532.339 -105.018 - 1.427.321

2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek) Stand per 

 01-01-2016

Resultaat

2016

Overige 

mutaties

Stand per 

 31-12-2016

€ € € €

2.1.1.2.10 Reserve nulmeting 11.906 -3.992 - 7.914

Totaal bestemmingsreserves publiek 11.906 -3.992 - 7.914

2.2 Voorzieningen Stand per 

 01-01-2016 Dotatie 2016

Ontrekking 

2016 Vrijval 2016

Rente 

mutatie*

Stand per 

 31-12-2016

Bedrag 

< 1  jaar

Bedrag 1 t/m 

5 jaar

Bedrag 

> 5 jaar

€ € € € € € € € €

2.2.1 Personele 

voorzieningen 48.239 12.156 862 - - 59.533 - - -

2.2.3 Voorzieningen voor 

groot onderhoud 37.235 24.000 1.476 - - 59.760 19.554 40.206 -

Totaal 

Voorzieningen 85.474 36.156 2.338 - - 119.293 19.554 40.206 -

* bij netto contante waarde

Personele voorzieningen

Voorzieningen voor groot onderhoud

2.4 Kortlopende schulden

€ € € €

2.4.6 Schulden aan gemeenten en GR's 83.500 28.848

2.4.8 Crediteuren 197.737 99.554

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 249.702 185.686

2.4.10 Schulden terzake van pensioenen 41.931 30.346

2.4.12 Overige kortlopende schulden 11.725 9.658

Subtotaal kortlopende schulden 584.595 354.092

2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen 137.555 95.482

2.4.18 Te betalen interest - 231

2.4.19 Overige overlopende passiva 10.797 10.567

Overlopende passiva 148.352 106.280

Totaal Kortlopende schulden 732.947 460.372

Passiva

31-12-2016 31-12-2015

Deze voorziening is bestemd voor de rechten op de gratificaties voor 25- en 40-jarig ambtsjubilea.

Er is alleen een voorziening voor de locatie Mandelaplein gevormd. Voor de locatie Van Damstraat en Beresteinlaan zal na het voltooien van de renovatie een 

voorziening worden gevormd. De renovatie en uitbreiding van locatie Vrijstaathof is nog niet gestart.
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Schulden aan gemeenten en GR's

Crediteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Schulden terzake van pensioenen

Vakantiegeld en vakantiedagen

Door uitbreiding van personeel zijn de afdrachten ABP in omvang toegenomen.

In 2015 betreft dit het restant van het voorschot van € 100.000 voor de voorbereiding van de renovatie van locatie Vrijstaathof. Hiermee zijn ook de per 31-12-

2015 voorgeschoten bedragen voor de renovatie van de Van Damstraat verrekend. In 2016 is hiervoor een voorschot van de gemeente ontvangen.

Per 31-12-2016 zijn hierin facturen voor de renovatie en voor 1e inrichtring opgenomen, waardoor de stand hoger uitvalt dan eind 2015.

Door uitbreiding van personeel zijn de afdrachten van december 2016 in omvang toegenomen. Ook zijn de afdrachten van de premie vervangingsfonds en 

participatiefonds van oktober en november in 2017 voldaan.

Dit betreft het niet bestede deel van de subsidie HEA 2016. Bij de vaststelling van de subsidie zal dit bedrag teruggevorderd worden.

Door uitbreiding van personeel is de reservering voor het vakantiegeld in omvang toegenomen.
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3 Baten

3.1 Rijksbijdragen

€ € € € € €

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 4.266.097 4.181.555 3.481.596

Totaal Rijksbijdrage OCW 4.266.097 4.181.555 3.481.596

3.1.2.1.3 Niet-geoormerkte subsidies OCW 468.048 422.517 419.977

Totaal overige subsidies OCW 468.048 422.517 419.977

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage 

SWV 74.914 46.000 46.550

Totaal Rijksbijdragen 4.809.059 4.650.072 3.948.123

3.2

Overheidsbijdragen en -subsidies 

overige overheden

€ € € € € €

3.2.2.2 *Overige gemeentelijke en GR-bijdragen 

en - subsidies 196.768 173.540 302.122

Totaal Overige overheidsbijdragen en -

subsidies overige overheden 196.768 173.540 302.122

Totaal overige overheidsbijdragen en -

subsidies overige overheden 196.768 173.540 302.122

* Specificatie:

Subsidie HEA 94.362 169.000 171.619

Kinderen met een Ooievaarspas 25.300 - 9.350

Gemeentelijke bijdrage huur - - 42.831

Vergoeding huisvesting - - 28.986

Vergoeding 1e inrichting 55.989 - 40.519

Vergoeding gymzaal 21.117 4.540 8.817

3.2.2.2 Totaal Overige overheidsbijdragen en -

subsidies 196.768 173.540 302.122

3.5 Overige baten

€ € € € € €

3.5.1 Verhuur 50.914 4.800 30.916

3.5.4 Sponsoring 758 - -

3.5.5 Ouderbijdragen 60.711 20.000 53.468

3.5.6.2 Overige* 94.411 6.500 80.335

Totaal overige baten 206.794 31.300 164.719

* Specificatie

Premiedifferentiatie 8.553 - 6.520

LGF via derden 5.875 6.500 6.070

Samenwerkingsverband tot 1-8-2014 - - 65.594

Fonds voor Cultuurparticipatie 60.000 - -

Overige personeelsgebonden opbr. 12.945 - -

Overige vergoedingen 7.038 - 2.151

3.5.6.2 Totaal Overige 94.411 6.500 80.335

Totaal baten 5.212.621 4.854.912 4.414.964

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2015Begroot 2016

Begroot 2016

2016

Begroot 2016

2015

2016

2016

2015
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4 Lasten

4.1 Personeelslasten

€ € € € € €

4.1.1.1 Lonen en salarissen 2.879.454 3.656.777 2.186.378

4.1.1.2.1 Sociale lasten 391.722 - 292.867

4.1.1.2.2 Premies Participatiefonds 93.577 - 88.902

4.1.1.2.3 Premies Vervangingsfonds 157.686 - 122.833

4.1.1.3 Pensioenpremies 301.515 - 244.560

Totaal lonen, salarissen, sociale lasten en 

pensioenlasten 3.823.954 3.656.777 2.935.540

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 12.156 - 13.840

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst - - 3.161

4.1.2.3 Overig* 124.151 94.542 164.606

Totaal overige personele lasten 136.307 94.542 181.607

4.1.3.2 Uitkeringen van het Vervangingsfonds 43.370 - 10.250

4.1.3.3 Overige uitkeringen 61.296 - 56.172

Af: Uitkeringen 104.666 - 66.422

Totaal personele lasten 3.855.595 3.751.319 3.050.725

* Specificatie

Kosten BGZ en Arbo zorg 525 12.300 15.810

Nascholing 70.896 33.000 49.103

Uitbesteding derden 46.499 40.000 36.378

Overige personeelsgebonden kosten 6.231 9.242 63.315

4.1.2.3 Totaal Overig 124.151 94.542 164.606

Gemiddeld aantal werknemers 

Gedurende het jaar 2016 waren gemiddeld 75 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2015: 56).

Hiervan zijn er 0 werkzaam in het buitenland in 2016 (2015: 0).

Bestuur / Management 2 2

Personeel primair proces 58 43

Ondersteunend personeel 30 20

Totaal gemiddeld aantal werknemers 90 65

4.2 Afschrijvingen

€ € € € € €

4.2.2.1 Gebouwen en terreinen 1.441 1.441 1.441

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 122.018 108.108 95.723

4.2.2.3 Leermiddelen en Overige materiële vaste 

activa 36.267 32.172 27.151

Totaal afschrijvingen 159.726 141.721 124.315

2016 2015Begroot 2016

Begroot 20162016 2015

Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 90 in 2016 (2015: 65). Hieronder is de onderverdeling te vinden van het gemiddeld 

aantal werknemers.

2016 2015
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4.3 Huisvestingslasten

€ € € € € €

4.3.1 Huur 88.616 47.000 46.836

4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie 120.008 58.000 157.655

4.3.4 Energie en water 109.060 64.900 60.241

4.3.5 Schoonmaakkosten 150.171 118.600 121.686

4.3.6 Heffingen 8.890 4.500 2.839

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 24.000 24.000 24.000

4.3.8.1 Tuinonderhoud - - 3.728

4.3.8.2 Bewaking/beveiliging 3.848 3.900 3.091

Totaal huisvestingslasten 504.593 320.900 420.076

4.4 Overige lasten

€ € € € € €

4.4.1.1 Administratie en beheer 160.379 213.100 325.975

4.4.1.2 Reis- en verblijfkosten 2.273 1.850 1.266

4.4.1.3 Telefoon- en portokosten 15.177 15.300 14.701

4.4.1.4 Kantoorartikelen 2.189 200 1.486

Totaal administratie- en beheerslasten 180.018 230.450 343.428

4.4.2.1 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 326.679 182.300 225.054

4.4.2.2 Bibliotheek/mediatheek 252 - 59

Totaal inventaris, apparatuur en 

leermiddelen 326.931 182.300 225.113

4.4.4.1 Wervingskosten 90 - 301

4.4.4.2 Representatiekosten 4.323 300 895

4.4.4.3 Huishoudelijke kosten 2.922 - 427

4.4.4.5 Buitenschoolse cq bijzondere activiteiten 76.270 14.000 45.647

4.4.4.7 Contributies 23.617 21.200 21.648

4.4.4.8 Abonnementen 1.263 570 992

4.4.4.9 Medezeggenschapsraad 787 1.100 1.559

4.4.4.10 Verzekeringen 9.994 4.100 9.350

4.4.4.11 Overige* 81.458 49.900 85.789

4.4.4.12 Reproductiekosten, drukwerk, schoolgids 42.742 18.000 18.853

4.4.4.13 Toetsen en testen 22.612 5.700 4.411

4.4.4.14 Culturele vorming 24.024 7.200 9.427

Totaal overige 290.102 122.070 199.299

Totaal overige lasten 797.051 534.820 767.840

*Specificatie

Schoolzwemmen 5.566 - 4.290

Kantinekosten 7.795 4.100 4.702

Overblijfgelden 58.662 - 39.322

Overig 9.435 45.800 37.475

4.4.4.11 Totaal Overige 81.458 49.900 85.789

2015Begroot 20162016

2016 2015Begroot 2016
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€ € € € € €

4.4.1.1.1 Controle van de jaarrekening 8.289 7.000 7.708

8.289 7.000 7.708

Totaal Lasten 5.316.965 4.748.760 4.362.956

Saldo baten en lasten * -104.344 106.152 52.008

6 Financiële baten en lasten

6.2.1 Rentelasten en soortgelijke lasten 674 750 766

Totaal financiële lasten 674 750 766

Saldo financiële baten en lasten * -674 -750 -766

Nettoresultaat * -105.018 105.402 51.242

*- is negatief

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4.4.1.1) ten laste van het resultaat 

gebracht:

20152016 Begroot 2016

Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het lastenstelsel.

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de stichting  zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties 

en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties). De kosten voor de controle zijn 

inclusief bekostiging en omzetbelasting.

Alle hierboven opgesomde werkaamheden zijn verricht door hetzelfde accountantskantoor in het huidig en/of vorig boekjaar.
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De verbonden partijen die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.

Verbonden partij Omschrijving doelstelling Samenstelling van bestuur en directie

 

 

VERBONDEN PARTIJEN

In het kader van de Wet Passend Onderwijs heeft 

het samenwerkingsverband zorgmiddelen betaald 

aan Stichting Yunus Emre.

R. de Vries (voorzitter algemeen bestuur)Stichting Passend Onderwijs Haaglanden

De aard van de verbondenheid tussen de verbonden 

partijen is:

Het door de schoolbesturen gezamenlijk vormgeven 

aan een stelsel waarbij sprake is van flexibele 

inrichting van de speciale onderwijszorg, waarin 

besturen en scholen in Den Haag in staat zijn aan de 

zorgplicht te voldoen.

H. Medema (waarn. voorzitter dagelijks bestuur)
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G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EZ regelingen betrekking hebbend op de EZ subsidies)

G1-A Beknopt gespecificeerd

Vlgnr. Omschrijving Prestatie

Kenmerk Datum afgerond?

1 Subsidie voor studieverlof 776824-1 20-09-2016 Nee

VERANTWOORDING SUBSIDIES

Toewijzing
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2016

Gemiddelde totale baten 2

Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 1

Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 1

Totaal aantal complexiteitspunten 4

Bezoldigingsklasse A

Bezoldigingsmaximum 106.000€    

WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. Uit de score op die schaal volgt een aantal 

complexiteitspunten. Het totaal van deze complexiteitspunten bepaalt in welke bezoldigingsklasse de 

rechtspersoon of instelling valt en welk bezoldigingsmaximum daarmee van toepassing is op de 

topfunctionaris(sen). Voor de bepaling van de complexiteitspunten verwijzen wij naar de Regeling bezoldiging 

topfunctionarissen OCW-sectoren.

De indeling van de rechtspersonen of instellingen over de bezoldigingsklassen gebeurt op basis van drie 

generieke instellingscriteria te weten:

(a) de gemiddelde totale baten per kalenderjaar

(b) het gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of studenten, en

(c) het gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren.

Deze instellingscriteria bieden een weergave van de zwaarte van de functie van de topfunctionaris 

gebaseerd op functiewaarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven de criteria een indicatie van de 

complexiteit van de betreffende bestuursfunctie.

Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2016.

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 

(WNT) in werking getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord dient te 

worden in de jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft. Voor overige functionarissen geldt 

publicatieplicht alleen als de norm overschreden wordt.

Indeling en bezoldigingsklasse

Complexiteitspunten

Afwijkende bezoldiging
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WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

Dienstbetrekking in 2016

(Fictieve) dienstbetrekking Ja

Aanhef De heer

Voorletters A.

Tussenvoegsel

Achternaam Maas

Functie(s) Directeur

Aanvang functie in verslagjaar 01-01

Afloop functie in verslagjaar 31-12

Taakomvang (fte) 1,00

Gewezen topfunctionaris Nee

Bezoldiging 2016

Beloning                         71.019 

Belastbare onkostenvergoeding                                   - 

Beloning betaalbaar op termijn                           8.767 

Subtotaal bezoldiging                         79.786 

Onverschuldigd betaald bedrag bezoldiging                                   - 

Totale bezoldiging                         79.786 

Afwijkend WNT-maximum

Individueel WNT-maximum                        106.000 

Motivering overschrijding bezoldigings-norm Niet van toepassing

Toelichting overschrijding bezoldigingsnorm

Gegevens 2015

Aanvang functie voorgaand verslagjaar 01-01

Afloop functie voorgaand verslagjaar 31-12

taak omvang voorgaand verslagjaar (fte) 1,00

Beloning in voorgaand verslagjaar                         66.541 

Belastbare onkostenvergoeding in voorgaand verslagjaar

                                  - 

Beloning betaalbaar op termijn in voorgaand verslagjaar

                          8.754 

Totale bezoldiging in voorgaand verslagjaar                         75.295 

Ontslaguitkering 2016

Uitkering wegens beëindiging dienstverband

Onverschuldigd betaald bedrag ontslaguitkering

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband                                   - 

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband, betaald in 

verslagjaar

Individueel WNT-maximum ontslaguitkering

(Voorgaande) functies

Jaar einde dienstverband

Motivering overschrijding ontslaguitkeringsnorm

Toelichting overschrijding ontslaguitkeringsnorm

Leidinggevend topfunctionaris zonder dienstbetrekking maand 1 - 12 van de 

functievervulling
Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevend topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking maand 1- 12 van de functievervulling.

Leidinggevend topfunctionaris met dienstbetrekking of zonder 

dienstbetrekking vanaf 13e maand van de functievervulling en gewezen 

De volgende leidinggevend topfunctionarissen met dienstbetrekking of zonder 

dienstbetrekking vanaf 13e maand van de functievervulling en gewezen 

topfunctionarissen zijn in de tabel hieronder opgenomen.
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Dienstbetrekking 2016

(Fictieve) dienstbetrekking Nee Nee Nee Nee Nee

Aanhef De heer De heer De heer Mevrouw De heer

Voorletters A. A. C. F. R.F.

Tussenvoegsel

Achternaam Bumanjal Arslan Akbas El Marini Veldkamp

Functiecategorie Voorzitter Lid Lid Lid Lid

Aanvang functie in verslagjaar 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01

Afloop functie in verslagjaar 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12

Bezoldiging 2016

Beloning 750 750 750 1.500 750

Belastbare onkostenvergoeding 0 0 0 0 0

Beloning betaalbaar op termijn 0 0 0 0 0

Subtotaal bezoldiging                  750                  750                  750               1.500                  750 

Onverschuldigd betaald bedrag bezoldiging                    -                      -                      -                      -                      -   

Totale bezoldiging 750 750 750 1.500 750 

Afwijkend WNT-maximum

Individueel WNT-maximum 15.900 10.600 10.600 10.600 10.600

Motivering overschrijding bezoldigingsnorm Niet van 

toepassing

Niet van 

toepassing

Niet van 

toepassing

Niet van 

toepassing

Niet van 

toepassing

Toelichting overschrijding bezoldigingsnorm

Gegevens 2015

Aanvang functie voorgaand verslagjaar 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01

Afloop functie voorgaand verslagjaar 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12

Beloning in voorgaand verslagjaar 1.500 1.500 1.500 750 1.500

Belastbare onkostenvergoeding in voorgaand verslagjaar

0 0 0 0 0

Beloning betaalbaar op termijn in voorgaand verslagjaar

0 0 0 0 0

Totale bezoldiging in voorgaand verslagjaar 1.500 1.500 1.500 750 1.500

Ontslaguitkering 2016

Uitkering wegens beëindiging dienstverband

Onverschuldigd betaald bedrag ontslaguitkering

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband 0 0 0 0 0

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband, betaald in 

verslagjaar

Individueel WNT-maximum ontslaguitkering

(Voorgaande) functies

Jaar einde dienstverband

Motivering overschrijding ontslaguitkeringsnorm

Toelichting overschrijding ontslaguitkeringsnorm

Toezichthoudend topfunctionaris

WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

Niet-topfunctionarissen boven de norm

Niet van toepassing, er zijn geen niet-topfunctionarissen boven de norm.

De volgende toezichthoudend topfunctionarissen zijn in de tabel hieronder opgenomen.
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Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegelicht.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
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Rechten

De volgende niet uit balans blijkende rechten worden hieronder toegelicht.

Vlg

Nr. Omschrijving

Loop-

tijd

Bedrag per 

maand

Bedrag 

verslag-

jaar

Bedrag 

< 1 jaar

Bedrag 

1 - 5 jaar

Bedrag 

> 5 jaar

Bedrag 

totaal

Mndn € € € € € €

1 Stichting Furkan 1-1-2017 31-12-2017 12 500             5.500         5.500        -             -             5.500         

2 Buurthuis Boerenplein voorschool Sim Sim 1-1-2017 31-12-2017 12 1.065         12.784       12.784      -             -             12.784       

3 Stichting Zebra Welzijn 1-1-2017 31-12-2017 12 533             6.392         6.392        -             -             6.392         

4 Stichting Mooi 1-11-2016 31-12-2017 12 533             1.065         6.392        -             -             6.392         

Verplichtingen

De volgende niet uit balans blijkende verplichtingen worden hieronder toegelicht.

Vlg

Nr. Omschrijving

Loop-

tijd

Bedrag per 

maand

Bedrag 

verslag-

jaar

Bedrag 

< 1 jaar

Bedrag 

1 - 5 jaar

Bedrag 

> 5 jaar

Bedrag 

totaal

Mndn € € € € € €

1 K.J. Hol (huur Schalk Burgerstraat) 1-8-2015 onbepaald * 3.916         46.991       46.991      -             -             46.991       

2 K.J. Hol (huur Beresteinlaan) 1-8-2015 onbepaald * 1.720         29.237       20.638      -             -             20.638       

3 Faloun Schoonmaakbedrijf Vrijstaathof 1-6-2014 onbepaald * 2.965         35.574       35.574      -             -             35.574       

4 Samsung/Geltech BV kopieercontract 31-1-2014 31-5-2020 64 2.051         24.611       24.611      59.478       -             84.089       

* De huurcontracten worden stilzwijgend verlengd met een opzegtermijn van 3 maanden.

Periode van t/m

Periode van t/m

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
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Statutaire regeling inzake bestemming resultaat

Er is statutair niets geregeld inzake de bestemming van het resultaat.

(Voorstel) Bestemming van het resultaat

€ € €

2.1.1 Algemene reserve (publiek) -101.026

2.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)

2.1.2.10 Reserve nulmeting -3.992

2.1.2 Totaal bestemmingsreserves publiek -3.992

Totaal bestemmingsreserves -3.992

Totaal resultaat -105.018

Resultaat 2016

(VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
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Den Haag, ………………………………….2017

Islamitische Stichting Nederland voor Onderwijs en Opvoeding-ISNO Yunus Emre

Bestuur:

Directeur A.Maas

Toezicht:

Voorzitter M. Bumanjal

Secretaris C. Akbas

Penningmeester M. Arslan

Lid F. El Marini

Lid R.F. Veldkamp

Islamitische Stichting Nederland voor Onderwijs en Opvoeding-ISNO Yunus Emre

Statutaire adres Mandelaplein 2

Statutaire vestigingsplaats Den Haag

ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS
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OVERIGE GEGEVENS
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Pagina voor de controleverklaring

(beslaat vijf pagina's)

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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Pagina voor de controleverklaring

(beslaat vijf pagina's)
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Pagina voor de controleverklaring

(beslaat vijf pagina's)
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Pagina voor de controleverklaring

(beslaat vijf pagina's)
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Pagina voor de controleverklaring

(beslaat vijf pagina's)
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Naam:

Adres:

Telefoon:

E-mailadres:

Internetsite:

Bestuursnummer:

Contactpersoon:

Telefoon: 070-3895376

E-mailadres:

BRIN-nummers: 23GV

31DE

A. Maas

a.maas@bsyunusemre.nl

GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

070-3895376

Mandelaplein 2, 2572 HT  Den Haag

Islamitische Stichting Nederland voor Onderwijs en Opvoeding-ISNO Yunus Emre

40272

info@bsyunusemre.nl

www.bsyunusemre.nl
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BIJLAGEN
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1.2.2.2 Ministerie van OCW

Toegerekend Ontvangen Te vorderen

Bekostigings Bedrag t/m jaar t/m jaar 

Overlopende post lumpsum jaar beschikking 2016 2016 31-12-2016

€ € € €

Personele bekostiging 2016-2017 3.695.055 1.539.606 1.264.479 275.127

Vermindering pers ivm dubbele telling lrl 2016-2017 -177.188 -73.828 - -73.828

Personeel- en arbeidsmarktbeleid 2016-2017 543.175 226.323 228.928 -2.605

Impulsgebieden 2016-2017 391.572 163.155 117.385 45.770

Prestatiebox 2016-2017 128.404 53.502 42.556 10.946

Materiële instandhouding 2016 601.537 601.537 603.028 -1.491

vermindering MI ivm dubbele telling lrl 2016 -13.166 -13.166 - -13.166

Groeitelling 1-10-2016 2016-2017 106.825 32.047 - 32.047

Groeitelling 1-11-2016 2016-2017 38.010 8.447 - 8.447

Totaal OCW 5.314.225 2.537.623 2.256.377 281.247

OCW-BIJLAGE
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